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Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är den samlande organisationen för 
Sveriges akademiker. Vi är en partipolitiskt obunden facklig centralorganisation. 
Sacos 22 självständiga förbund företräder yrkes- och examensgrupper från hela 
arbetsmarknaden, inklusive företagare. Något som förenar våra medlemsförbund är 
akademisk utbildning, kunskap, kompetens och yrkesstolthet. Totalt är över 
640 000 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.
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Inledning  
Fram till kongressen den 14–15 november fortsatte styrelsens och kansliets 
arbete enligt den färdriktning som antogs på kongressen 2009. Under 
årets sista veckor översattes 2013 års kongressbeslut till en 
verksamhetsplan för 2014. 
 
Sacoförbunden ökade sina medlemsantal. Totalt blev ökningen 9 509, 1,5 
procent jämfört med 2012. Den 31 december hade Sacoförbunden totalt 
645 810 medlemmar. 
 

Kongress 2013 
Den 14–15 november genomfördes 2013 års kongress på Elite Hotel 
Saltsjöqvarn i Nacka. Kongressförberedelserna pågick ända fram till 
kongressens genomförande. Inför kongressen förberedde styrelsen bland 
annat propositioner kring ekonomi och medlemsavgifter, reviderade 
stadgar och ett samhällspolitiskt uppdrag, Akademikernas ansvar, för 
perioden 2014–2017. 
 

Sacos styrelse 
Sacos styrelse har sammanträtt elva gånger, varav en gång i samband med 
ett ordföranderåd. Ett gemensamt möte med TCO:s styrelse hölls i 
anslutning till styrelsemötet i januari, vid vilket Irene Wennemo 
informerade om arbetet i Socialförsäkringsutredningen. Efter kongressen 
hölls den nyvalda och utökade styrelsen ett konstituerande möte. Den nya 
styrelsen hade ytterligare ett sammanträde innan året var slut.  
 
Styrelsens ledamöter t.o.m. 15 november: 

Göran Arrius, ordförande 
Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer, förste vice ordförande 
Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund, andre vice ordförande  
Lars Ahlin, Sveriges Psykologförbund  
Henrietta Huzell, Sulf 
Mikael Igelström, Civilekonomerna  
Christin Johansson, Akademikerförbundet SSR  
Marie Wedin, Sveriges läkarförbund 
Anitha Wijkström, SRAT  

Adjungerad: Johannes Danielsson, ordförande Saco Studentråd. 
 
Styrelsens ledamöter efter Sacos kongress, fr.o.m. 15 november: 

Göran Arrius, ordförande 
Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer, förste vice ordförande 
Henrietta Huzell, Sulf, andre vice ordförande  
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Ivar de la Cruz, Naturvetarna 
Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR 
Magnus Hedberg, Jusek 
Mikael Igelström, Civilekonomerna  
Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund 
Ann-Charlott Juliusson, Saco-förbundet Trafik och Järnväg 
Marie Wedin, Sveriges läkarförbund 
Anitha Wijkström, SRAT  

Adjungerad: Johannes Danielsson, ordförande Saco Studentråd. 

Vid sammanträdena deltog Sacos kansliledning med kanslichef, 
samhällspolitisk chef och kommunikationschef samt presschefen. 
Styrelsens sekreterare var Nina Mimon.  

Sacos ordföranderåd 
Tre ordföranderåd har ägt rum, varav det ena i internatform i Lund. 

Ordföranderådet 20-21 mars, Lund 
Ordföranderådet och styrelsen sammanträdde i Lund den 20-21 mars. 
Fokus för mötet var att genom grupparbeten och redovisningar gå igenom 
och diskutera innehållet i förslaget till Sacos samhällspolitiska program för 
kommande mandatperiod. Valberedningen närvarade vid mötet och 
informerade om sitt arbete. Också studentrådet passade på att informera 
om studentsektionernas roll i federationen från ett rekryteringsperspektiv. 
Ordföranderådet besökte historiska museet och därefter den arkeologiska 
grävplatsen vid Uppåkra. Dag ett avslutades sedan med en middag, under 
vilken Johan Jensen, ordf. Akademikerföreningen Kockums, Ulf 
Bengtsson, ordf. Sveriges Ingenjörer och ordf. Akademikerföreningen Sony 
Mobile och Per Eriksson, rektor Lunds universitet höll anförande. Under 
den andra dagen informerade Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande, 
om problem, utmaningar och goda exempel i Region Skåne.  

Ordföranderådet 16 maj 
Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson inbjöds till vårens andra 
ordföranderåd för att tala om regeringens pensionsutredning. Vice VD och 
chef för kontorsrörelsen på SEB, Mats Torstendahl, presenterade bankens 
tankar kring det bolåneavtal som ingåtts med Saco. Utredare Karin 
Fristedt, Saco, berättade om den enkätundersökning som genomförts 
bland skyddsombud inom Sacos förbund. Ordföranderådet informerades 
om de pågående kongressförberedelserna och om ett förslag om att utöka 
Sacos styrelse från nio till elva ledamöter. 
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Ordföranderådet 9 oktober 
En stor del av mötet berörde aktuella frågor inom Saco. Deltagarna 
informerades bl.a. om det pågående kongressarbetet, om arbetet med 
chefsfrågorna, om den nyss utgivna antologin om lönespridning och om 
resultatet av en undersökning om hur förbunden ser på Saco. Sacos 
presschef Anders Jonsson talade om opinionsläget inför valet 2014 och 
därefter blev det grupparbete om vilka de viktiga frågorna för Saco är inför 
och efter valet.  

Saco Studentråd 
Saco Studentråd har kongress varje år. Studentrådet är ett rådgivande 
organ till Saco men styr i allt väsentligt sin egen verksamhet. 
Huvuduppgiften är att i samråd med förbundens studentorganisationer 
föra en studentpolitisk debatt.  

Vid kongressen 24–25 november 2012 valdes följande styrelse för år 
2013: 
Johannes Danielsson, Akademikerförbundet SSR, ordförande  
Lotta Wiklund Hedin, Jusek, vice ordförande 
Erik Nordin, Tandläkarförbundet 
Amanda Lindborg, Lärarnas Riksförbund 
Cecilia Bergengren, Jusek 
Leo Wallin, Naturvetarna 
Alfred Askeljung, Sveriges Ingenjörer 
Kristin Öster, Psykologförbundet. 

Vid kongressen 30 november–1 december 2013 valdes följande styrelse 
för år 2014: 
Johannes Danielsson, Akademikerförbundet SSR, ordförande  
Kristin Öster, Psykologförbundet, vice ordförande 
Daniel Kjellén, Jusek 
Erik Nordin, Tandläkarförbundet 
Gustav Lindskog, Sveriges ingenjörer 
Leo Wallin, Naturvetarna 
Pernilla McAlavey, Jusek 
Robert Ljungquist, Lärarnas Riksförbund 
Sofie Ivarsson, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter  
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Kansliorganisation och ledning 
Saco har tecknat ett ramavtal med SEB som möjliggör för förbunden att 
teckna avtal om billigare bolån för sina medlemmar.  

Stöd för verksamheten på kansliet är administration och service. Under 
våren har ett system för fakturascanning och leverantörsfakturahantering 
implementerats. Det innebär att attest av fakturor numera sker 
elektroniskt och att alla leverantörsfakturor är återsökbara elektroniskt. 

Sacos kansli  
Kansliet har under 2013 haft tre chefsbefattningar: kanslichef, 
samhällspolitisk chef och kommunikationschef. Fr.o.m. maj har Lena 
Granqvist varit vikarierande samhällspolitisk chef. Lena frånträdde 
chefspositionen den 1 december då Robert Boije anställdes. Den 1 juli 
övergick Emelie Lilliefeldts vikariat till en tillsvidaretjänst, vilket inneburit 
en förstärkning på utredarsidan inom området forskning och utbildning.  

Börjat under 2013: 

Jenny Måhlgren HR 
Anna Odhner Ombudsman/utredare pensioner och försäkringar 
Renée Ek Ekonomiassistent 
Nicklas Wallberg Studenthandläggare 
Jenny Rydstedt Kommunikatör 
Robert Boije  Samhällspolitisk chef 

Slutat under 2013: 

Evy Berglund Statistiker 
Inger Skogh  Ekonomiassistent 
Andreas Bokerud Studenthandläggare 
Linda Laine  Kommunikatör 
Gunnar Wetterberg Samhällspolitisk chef 

Nätverk inom federationen  
Under perioden har Sacokansliet samordnat eller ingått i följande nätverk 
inom federationen: 
Informatörer, webbredaktörer - sociala medier, pressansvariga, 
tidningsredaktörer, studenthandläggare, Saco-J (jurister), kanslichefer och 
förbundsdirektörer, arkivansvariga, Saco HR (personalhandläggare och 
personalchefer), jämställdhetshandläggare, statistiker, Saco-Arb 
(arbetsmarknadspolitiska handläggare), Saco-E (ekonomichefer), 
lönebildningsgrupp, samhällspolitiskt nätverk, forsknings- och 
utbildningspolitisk grupp, arbetsmiljöhandläggare, företagarnätverk, 
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chefsnätverk, Saco-int (internationellt ansvariga handläggare), 
medlemsregisternätverk samt ett PUL-nätverk. 

Särskilda aktiviteter 

60 år bakåt och framåt i tiden 
Den 18 januari anordnade Saco ett seminarium på temat ”60 år bakåt och 
framåt i tiden”. Föreläsare var Carl Bildt, Heidi Avellan, Daniel Tarschys 
och Anna Ekström. Efter seminariet följde 60-årsuppvaktning av Gunnar 
Wetterberg. 

Nordiskt Akademikerforum 21–23 augusti 
Tillsammans med de övriga akademikerorganisationerna i Norden 
anordnas en konferens vart tredje år. Den 21–23 augusti avhölls 
konferensen i Köpenhamn. Teman var Arbetsmiljö – det gränslösa arbetet, 
Universitetspolitik – vad är kvalitet och hur upprätthåller vi kvalitet när 
antalet studenter ökar, Socialt företagande och Livslön. Saco ansvarade för 
det senare temat. Sammanlagt deltog cirka 150 akademiker från de fem 
nordiska länderna. 

Medlemsregistret 
Sacos medlemsregister är en viktig grund både för lönestatistiska 
databaser och för arbete med lokala föreningar. Sacos medlemsregister får 
nya uppdateringar från Sacoförbunden varje månad. Det praktiska arbetet 
med medlemsregistret omfattar bl.a. inläsning, framtagande av 
medlemslistor och analys av medlemsflöden.  

Sacos kansli har idag ett övergripande ansvar för sammanställning av 
medlemslistor på kommunal- och landstingssektor. Vid årsskiftet tas listor 
med medlemmar som är anställda på respektive kommun och landsting 
fram. Under 2013 har listor till mer än 250 kommuner och 19 landsting 
skickats ut.  

Sacos kansli har en samordnande roll i det nätverk som samlar jurister och 
medlemsregisteransvariga och som har frågor om medlemsuppgifters 
hantering inom federationen på agendan. Under juni har PUL-nätverk haft 
ett sammanträde.  

Applikationen Sacofil för framtagande av medlemslistor har kompletterats 
med nya uttag enligt beställning från Saco-P. Under 2013 hölls tre 
utbildningar i personuppgiftshantering enligt PUL för assistenter på 
förbundskanslier som jobbar med att ta fram medlemslistorna via 
applikationen.
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Saco i världen 

Internationell verksamhet 
Saco har även under 2013 prioriterat de europeiska frågorna och 
koncentrerat sin verksamhet till den europeiska och nordiska arenan. 
Samarbetet med LO och TCO i dessa frågor är fortsatt gott, och såväl den 
gemensamma Koordinationskommittén som Brysselkontorets styrelse, 
där Göran Arrius är ordförande, har haft regelbundna möten.  

Mellan centralorganisationerna roterar en möjlighet att tjänstgöra i 
Bryssel under ett par månader. DIK:s ordförande Karin Linder var i 
enlighet med detta utstationerad i Bryssel under april–juni 2013. 

I januari etablerades Saco-int, ett nätverk av de internationellt ansvariga 
på förbundskanslierna. Nätverket har under året haft tre möten, och får 
kontinuerliga utskick med viktig EU-information från Saco. 

En utvärdering av medlemskapet i Eurocadres inleddes under året. Inför 
kongressen i november hade Saco drivit på för ändringar i stadgar och 
avgiftssystem för Eurocadres, och vissa framgångar nåddes. Vid 
kongressen i slutet på november fick Saco också Eurocadres att anta en 
resolution till försvar för den fria rörligheten i EU.  

Europafacket, där Göran Arrius är styrelserepresentant, har under året 
haft fyra ordinarie styrelsemöten och två extra möten dit hela styrelsen 
bjudits in. De omfattande diskussionerna har framförallt rört 
konsekvenserna av den ekonomiska krisen och hur den sociala 
dimensionen i EU kan stärkas. Saco bidrog till att nyansera det förslag till 
investeringsplan för Europa som Europafacket antog i december. 

Föreningen Europaportalen.se drivs gemensamt av arbetsmarknadens 
parter. Saco är en av 19 medlemmar och representeras av Eva Ferndahl i 
styrelsen. Syftet med webbsidan Europortalen.se är att främja en bred, 
öppen och utvecklande europadebatt och lyfta fram fakta om det svenska 
medlemskapet. Antalet besökare på webben och prenumeranter på 
nyhetsbrevet ökar kontinuerligt.  

Högre kunskapsnivå om EU 
I januari genomförde Saco, LO och TCO ett seminarium om 
”tvåhastighets-europa” för samtliga svenska fackförbundsordföranden. Ett 
uppföljande gemensamt seminarium för tjänstemän arrangerades i mitten 
på juni.  

Kansliet etablerade under våren ett månatligt Nyhetsbrev om EU, som 
skickas ut till styrelsen, kanslicheferna, nätverket Saco-int samt drygt 600 
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aktiva prenumeranter. Sacos EU-kurs genomfördes under våren. 
Sammanlagt 23 personer från Saco och medlemsförbunden deltog. Kursen 
bestod av fyra halvdagsseminarier och avslutades i maj med en studieresa 
till Bryssel.  

Liksom förra året genomfördes i oktober en s.k. uppdragskonferens för 
samtliga de personer som företräder LO och TCO och Saco i olika EU-
sammanhang. Konferensen innehöll både en workshop kring samarbetets 
praktikaliteter och ett föredrag av den brittiske ambassadören. 

Tillsammans med övriga arbetsmarknadsparter samt EU-kommissionens 
och Europaparlamentets representationer i Sverige genomfördes årets 
firande av Europadagen. Dagen var lyckad och seminarierna välbesökta, 
även om Saco inte hade något eget seminarium i år.  

Sakfrågor som bevakas i EU 
Utvecklingen av den europeiska krisen och värnandet av partsautonomin 
har högsta prioritet i Sacos bevakning av EU. Oftast sker det i nära 
samarbete med LO och TCO, t.ex. vid ett möte i Bryssel med tjänstemän 
från medlemsstaternas regeringar och EU-kommissionen. De svenska 
arbetsmarknadsparterna besökte i maj också riksdagens arbetsmarknads-
utskott för att förklara hur den sociala dialogen fungerar i EU och på vilket 
vis vi gemensamt värnar den svenska modellen. Frågan om kollektivavtal 
kontra lagstiftning kommer också regelbundet upp i Europafacket. Saco 
har vid samtliga tillfällen aktivt verkat för bibehållen partsautonomi och en 
balanserad syn på hur krisen ska hanteras.  

Statsrådsberedningen kallar med viss regelbundenhet parterna till samråd 
i samband med den Europeiska Planeringsterminen. Liksom tidigare år 
har parterna bidragit med en bilaga till regeringens Nationella 
Reformprogram. Saco har också varit drivande i att få statsråds-
beredningen att förtydliga strukturen i samråden, vilket kommer att ge 
bättre möjligheter till framförhållning och genomtänkta synpunkter på 
regeringens ekonomiska politik. 

Saco har aktivt bevakat behandlingen i Europaparlamentet av direktivet 
om genomförande av utstationeringsdirektivet, dataskyddsdirektivet 
samt yrkeskvalifikationsdirektivet. Med hjälp av Brysselkontoret har ett 
antal ändringsförslag förmedlats, i flera fall framgångsrikt. Förhandlingar 
om tillämpningsdirektivet pågår och Saco deltar i regeringens rådgivande 
grupp. 

Arbetet med att implementera Yrkeskvalifikationsdirektivet inleddes 
under hösten, och Saco har säkerställt medlemsförbundens deltagande i 
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processen och på olika vis främjat kontakten mellan regeringskansliet och 
förbunden i frågan. 

Förhandlingar inom ramen för den sociala dialogen i EU om ett Ramverk 
av åtgärder för ungas sysselsättning avslutades under våren. 
Tillsammans med LO, TCO, SKL och Svenskt Näringsliv arbetade Saco 
under hösten fram en översättning av överenskommelsen, som kommer att 
lanseras under våren 2014.  

Saco följer uppmärksamt utvecklingen i EU kring standardisering av 
tjänster. Under hösten skrev Saco tillsammans med LO och TCO ett brev 
till regeringen som protesterar mot EU:s planer inom Refit-programmet 
att bl.a. försämra arbetsmiljöregler för arbetstagare. 

Tillsammans med LO och TCO har Saco analyserat EU:s 
förhandlingsmandat angående frihandelsavtal med USA (TTIP) utifrån 
ett svenskt fackligt perspektiv. Arbetet låg till grund för första dagens 
program i den ordförandekonferens som sedan arrangerades i januari 
2014. 

Saco har deltagit i regeringens samråd inför nästa programperiod för 
Europeiska socialfonden. Regeringskansliet har till viss del lyssnat på 
arbetsmarknadens parter, och en större andel av medlen kommer den här 
gången att fördelas nationellt, men det är fortfarande vid årsskiftet oklart 
vilka möjligheter parterna får till inflytande i de regionala 
strukturfondspartnerskapen.  

Norden 
NFS hade i april ett miljöseminarium och styrelsemöte i grönländska 
Ilulissat, där Saco deltog. Sacos kansli bidrog aktivt i utformandet av en 
debattartikel om en nordisk facklig miljöstrategi samt till en broschyr om 
fackens möjligheter att arbeta med miljöfrågor. Saco deltog även i NFS 
styrelsemöte i Oslo i november. 
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Bildning och förnyelse 

Forskning och utbildning 
Under året har samordning och utveckling av arbetet med utbildnings- och 
forskningsfrågor stått i fokus. Det har rört sig om utredningsarbete i 
pågående projekt, men också om utarbetandet av en tydligare 
arbetsfördelning på politikområdet i syfte att på effektivast möjliga sätt 
bredda Sacos utrednings- och påverkansarbete inom utbildnings- och 
forskningspolitik. Saco har även stärkt sin närvaro i sociala medier och 
kontinuerligt lyft olika aspekter av utbildning och forskning, t ex i Saco-
bloggen. 

I januari publicerade Göran Arrius och Emelie Lilliefeldt en debattreplik 
på Svenskt Näringslivs inlägg i SvD Brännpunkt, om högskolans 
finansieringssystem. Rubriken var ”Låt kvalitet styra anslag till 
högskolan”. Göran Arrius var också inbjuden att hålla ett anförande under 
seminariet då rapporten presenterades.  

Sacos utbildnings- och forskningspolitiska nätverk har under året haft fyra 
möten. Nätverket har bland annat fått ta del av studier från externa 
forskare och diskuterat aktuella remisser. På initiativ av Naturvetarna 
diskuterades arbetslivsanknytning i den högre utbildningen vid ett av 
mötena. Vid ett annat möte presenterades en utredning om 
kvalitetsutvärdering av högre utbildning av Åsa Kettis, utredare Uppsala 
universitet, och Bengt-Ove Boström, vicerektor Göteborgs universitet. 
Under en av träffarna föredrogs Sveriges Universitets- och 
Högskoleförbunds framtidsanalys av Anders Söderholm, rektor 
Mittuniversitetet. Under våren bjöd också ett antal förbund in till möten 
om en gemensam konferens om utbildnings- och forskningspolitik, ett 
arbete som kulminerar i april 2014 med en stor konferens. Saco har bistått 
med projektledare och diverse administrativt stöd. Höstens möte med det 
utbildnings- och forskningspolitiska nätverket ägnades åt remissen om 
högskolestiftelser, vilken engagerat många av förbunden. 

På Sulfs Doktorandernas kontaktdag i oktober höll Emelie Lilliefeldt en 
föreläsning om forskarutbildades kompetens. Emelie föreläste också om 
social snedrekrytering till högskolan på Saco Studentmässa i Stockholm 
och Malmö i december. På förfrågan från Stockholms universitet gav hon 
samma föreläsning där i början av december. Saco har även deltagit i 
Högskoleverkets referensgrupp för kvalitetsutvärderingssystemet och 
regeringskansliets EU-referensgrupp om utbildning. Håkan Regnér har 
besökt Finansdepartementet och föreläst om den högre utbildningens 
effekter. På Universitets- och Högskolerådets konferens ”Kvalitetsdrivet 
2013” i november deltog Emelie Lilliefeldt i den inledande paneldebatten 
på temat ”Den öppna högskolan – problem eller möjlighet?”  
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Forskningspolitiken fick stort utrymme under 2012 då regeringen lade 
fram sin forsknings- och innovationspolitiska proposition. Under 2013 har 
de utbildningspolitiska frågorna prioriterats. För att lyfta Sacos 
forskningspolitiska ställningstaganden publicerades en serie med fem 
bloggar under veckan då Nobelpristagarna presenterades.   
 
Temat för Saco i Almedalen var Utbildning och utveckling. Seminarier 
hölls om könsbundna utbildningsval Att välja utbildning – är det en 
jämställdhetsfråga? och om kvalitet i högskoleutbildning Går det att välja 
rätt utbildning? Inför Almedalsveckan publicerades även nio bloggar på 
temat utbildning. Se även övrig rapportering om Almedalen. 
 
I juli publicerade Håkan Regnér och Emelie Lilliefeldt en artikel på DN 
Debatt om matchning på arbetsmarknaden under rubriken ”Dags att 
överge drömmen om perfekt matchning”. Regnér och Lilliefeldt 
publicerade en krönika på samma ämne i Sveriges Ingenjörers magasin 
Ingenjören i december. 
 
Saco har under året svarat på sju stycken remisser inom utbildning och 
forskning. 
 

Utbildningskvalitet 
En rapport om utbildningskvalitet och utbildningsval släpptes i början av 
sommaren och lanserades på seminarium i Almedalen. Lanseringen 
föregicks av att delar av rapporten presenterades på Sacobloggen. I 
samband med rapportsläppet publicerades även en debattartikel på SvD 
Brännpunkt. 
 

Ett nytt högskolelandskap: Högskolepolitisk idéskrift 
Projektet med en högskolepolitisk idéskrift är påbörjat och ett internt PM 
med inventering och sammanställning av Sacos tidigare 
ställningstaganden inom skola och utbildning förväntas vara klart under 
första kvartalet 2014. Med utgångspunkt i denna finns en grund för 
ytterligare utveckling av politikområdet. 
 

Utbildningens expansion 
Syftet med projektet Utbildningens expansion är att granska möjligheter 
och konsekvenser av den högre utbildningens expansion. Projektet består 
av delprojekten; Inkomster och längden på högskoleutbildningarna, 
Studenternas rörlighet och snedrekrytering och Högskolekvalitet och 
inkomster. Under 2013 har fokus varit på samordning och utveckling av 
delprojekten. En inledande översikt har påbörjats. Vidare har en databas 
skapats och de första analyserna inletts. 
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Studieavgifter 
Det pågår ett arbete med en rapport som belyser tänkbara effekter av 
studieavgifter i Sverige men även effekter av studieavgifter som har 
identifierats i andra länder. I rapporten granskas också utvecklingen av 
inresande studenter i Sverige före och efter införandet av studieavgifter. 

Saco Studentråd 
Saco Studentråd har under 2013 arbetat med den externa fokusfrågan 
Trygghet under och efter studierna. Inom ramen för detta arbete har 
riksdagspolitiker och ministrar uppvaktats. Studentrådet har haft särskilt 
god kontakt med den parlamentariska socialförsäkringsutredningen i 
frågor om studenter och socialförsäkringar.  

Saco Studentråd släppte i juni rapporten Fler i studier, fler i arbete som 
presenterade en lösning för att ge studenter ökade möjligheter att läsa 
relevanta kurser under sommarterminen. Släppet gjordes tillsammans 
med ett seminarium. Samma dag gjordes även ett stort medieutspel. 
Rapporten uppmärksammades i över 120 medier runt om i Sverige. Ett 
liknande förslag ingick sedan i Socialdemokraternas budgetmotion.  

Studentrådet gjorde en intern undersökning om jämställdhet inom olika 
utbildningsområden som legat till grund för fortsatt arbete. Studentrådet 
lanserade också ett initiativ för att uppmärksamma pensionsfrågan bland 
unga samhällsintresserade. Inom ramen för pensionsinitiativet lanserades 
en skrift om unga och pensioner.  

Saco Studentråd deltog aktivt i både Almedalsveckan och Pridefestivalen. I 
Almedalen arrangerades tre seminarier och ett mingel. Presidiet deltog i 
sammanlagt 12 paneler och seminarier. Under Pridefestivalen 
arrangerades ett seminarium. I april hölls en utbildningsdag för 
förbundens studentsektioner med särskilt fokus på Almedalsveckan.  

Studentrådet hade ett starkt externt genomslag under 2013 med förekomst 
i 290 medier. Detta kan jämföras med att studentrådet under hela 2012 
förekom i 78 medier och under 2011 förekom i 60 medier. 

Studentrådets interna fokusfråga var under 2013 Starka studentsektioner 
ger ett starkare Saco Studentråd. Studentrådet har gjort en rad åtgärder 
för att stärka det interna arbetet inom och mellan förbundens 
studentsektioner. Utbildningsinsatser har prioriterats och 
medlemsträffarna har ökat i kvalitet. Saco Studentråd arrangerade fyra 
medlemsråd, en temadag om Almedalen, en inspirationsdag för 
Sacoförbundens studenthandläggare, en förbundskonferens, två 
ordföranderåd och en kongress. Därtill besöktes de allra flesta 
studentsektionerna. Studentrådet släppte under våren en 
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rekryteringsfolder för förbunden och studentsektionerna att använda sig 
av i sin rekrytering på lokal och nationell nivå. Syftet är att stärka 
studentrådets syn på idéburen studentrekrytering.  
 
Saco Studentråd har även arbetat aktivt med att förmå Sacoförbunden att 
låta sig representeras av fler studenter på Sacos kongress.  
 
Saco Studentråd deltog aktivt i Sacos kongress och lade två motioner.  
 

Arbetsmarknad 
Under året har kansliet deltagit i olika samråd och referensgrupper. Bland 
dessa kan nämnas Arbetsförmedlingens partsråd, IFAU:s referensgrupp, 
SCB:s expertgrupp för arbetsmarknadsstatistik och Arbetsförmedlingens 
expertgrupp för yrkesprognoser. Saco har också lämnat synpunkter till 
Utredningen mot felaktiga utbetalningar inom den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
 
Saco har haft dialogmöten med Arbetsförmedlingen om en förbättrad 
service för akademiker, samverkan kring information om akademiska 
yrken på Arbetsförmedlingens hemsida och en förbättrad verksamhet i de 
regionala arbetsmarknadsråden. 
 
Sju möten i nätverket Saco-arb har ägt rum. Nätverket består av 
representanter från förbunden som arbetar med arbetsmarknadsfrågor. På 
mötena diskuteras bland annat prognosfrågor och aktuella 
arbetsmarknadspolitiska och integrationspolitiska frågor. Seminarier har 
hållits med talare både från kansliet och förbunden, samt externa 
medverkande från Arbetsförmedlingen, IFAU, Linköpings universitet samt 
TRR och TSN. Ämnena har bland annat handlat om samverkan mellan 
Arbetsförmedlingen och trygghetsorganisationerna, kollektivavtal och 
ungdomars faktiska begynnelselöner, Arbetsförmedlingens stöd till 
akademiker, föräldrar och lön, könslönegapet, det sociala kapitalets 
betydelse i arbetslivskarriärer och ungdomsarbetslösheten. 
 
Tre remissyttranden har lämnats in; System för korttidsarbete, 
Yrkesintroduktionsanställningar och Sanktioner inom aktivitetsstödet. 
 

Akademikers arbetsmarknad 
Projektet Akademikers arbetsmarknad har fått vila, då LAS-projektet 
istället har prioriterats. Arbetet med Akademikernas arbetsmarknad 
återupptas 2014. 
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Ungdomsarbetslösheten 
Rapporten Ungdomsarbetslöshet – mått, orsaker och politik publicerades 
i september 2013. Som komplement till rapporten har Saco också tagit 
fram en visuell plattform för webb och Facebook där siffrorna över 
arbetslösheten bryts ned och ger en bra överblick. 
 

Framtidsutsikter 
Första halvåret 2013 lanserades en webbapplikation för Framtidsutsikter, 
rapporten där Saco årligen presenterar prognoser för hur 
arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken kommer att se ut i 
framtiden.  
 
Under året har ett antal presentationer av Framtidsutsikter skett: 

• Konferens för studie- och yrkesvägledare i Stockholm, ca 100 
deltagare 

• Branschdag arrangerad av Uppsala kommun som riktade sig till 
studie- och yrkesvägledarna i Uppsala, Uppsala universitets 
vägledare samt intresserade vägledare i Uppsala län, ca 60-80 
deltagare 

• Temadag för Botkyrkas vuxenutbildning, ca 50-60 deltagare (för 
invandrare, projektet Academic power). 

 
Årets utgåva av Framtidsutsikter togs fram i samverkan med förbunden 
under hösten 2013. Rapporten presenterades vid Saco Studentmässor i 
Stockholm och Malmö. I samband med mässorna anordnades seminarier 
tillsammans med LR för studie- och yrkesvägledare där både 
Framtidsutsikter och rapporten om ungdomsarbetslösheten presenterades. 
 

Internationellt arbete 
Ett löpande arbete i den svenska ILO-kommittén och inom det nordiska 
ILO-samarbetet har pågått. Saco har också deltagit vid den regionala ILO-
konferensen i Oslo och den årliga arbetskonferensen i Genève. 
 
Vidare har Saco deltagit i en referensgrupp vid framtagandet av ett 
ramverk om ungas sysselsättning inom EU, lämnat textbidrag till Sveriges 
nationella reformprogram, NRP, inom EU2020 och deltagit i diskussioner 
om det fortsatta samrådet mellan RK och parterna samt deltagit i NFS 
migrationsarbetsgrupp. 
 

Saco Arbetsmarknadsdata 
Databaserna med uppgifter från Arbetsförmedlingen och AEA uppdateras 
varje månad och läggs ut på webbplatsen Saco Arbetsmarknadsdata. 
Under 2013 hade Saco Arbetsmarknadsdata 2300 besök, vilket är en 
minskning med några procent jämfört med motsvarande period 2012. 
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Integration  
Saco har deltagit i följande referensgrupper: Referensgrupp Nationell 
Matchning (Arbetsförmedlingen), Referensgrupp till projektet Botkyrka 
Academic Power, Referensgrupp till Sfi-utredningen, EFS arbetsgrupp för 
migration och integration och Arbetsförmedlingens Partsråd.  
 
Under årets Saco-arbmöten har ett antal integrationspolitiska frågor lyfts. 
Bland de externa föreläsare som har bjudits in kan nämnas följande: 
Soledad Grafeuille, enhetschef vid Arbetsförmedlingen, som informerade 
om myndighetens verksamhet för invandrade akademiker. Jonas Karlsson, 
forskare vid Stockholms Universitet, föreläste om sin forskning om utrikes 
föddas utbildning, överutbildning och arbetsmarknad. Linda Pärlemo, 
analytiker från Arbetsförmedlingen, presenterade en undersökning av hur 
matchningen för högutbildade invandrare fungerar samt gav en bild av i 
vilka av Arbetsförmedlingens program och insatser utrikes födda 
akademiker finns. 
 
Följande rapporter har tagits fram: 

• Rapporten Orientering utan karta och kompass - invandrade 
akademiker om vägen till svensk arbetsmarknad lanserades vid 
fullsatt seminarium den 17 maj. Seminariet avslutades med en 
paneldebatt där bland annat integrationsminister Erik Ullenhag 
deltog. Två debattartiklar kopplade till rapporten har publicerats: 
Göran Arrius i UNT den 23 maj: ”Invandrade akademiker överges” 
(inklusive replik i tidningen) samt Göran Arrius och Bo Jansson i 
Dagens samhälle den 5 juli: ”Yrkesvägledning avgörande för 
invandrade akademiker”. Däröver bemöttes kritik mot studien från 
ledare i GP med inlägg på Sacobloggen, ”GP:s ledare missar 
poängen”. 

• Policysammanställningen Så kortar vi vägen till svensk 
arbetsmarknad – Sacos förslag för jobb och integration 
lanserades den 1 maj i samband med debattartikeln: Josefin 
Edström i Expressen den 30 april ” Integrationspolitiken är helt 
utan strategi” (inklusive replik på Sacobloggen, ”Var är strategin, 
Ullenhag?”).  

• En ny version av rapporten Arbetsmarknad och Integration med 
uppdaterad statistik, framtagen i samarbete med Svenskt 
Näringsliv, påbörjad och förväntas inom kort vara färdigställd. 

 

Rådet för integration i arbetslivet 
Rådet för integration i arbetslivet, Ria, har under aktuell period fokuserat 
på frågor som rör främlingsfientlighet och rasism. Bland annat har EXPO 
bjudits in för att hålla en kunskapshöjande föreläsning och Ria har gjort en 
översyn av sitt skriftliga material. Ria har ägnat mycket tid åt att planera 
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en konferens på temat ”Integration och den svenska modellen. 
Främlingsfientlighet och rasism måste bekämpas” som genomfördes den 
18 oktober med bl.a. integrationsminister Erik Ullenhag som medverkande 
och IFAU:s generaldirektör Olof Åslund som moderator. Ria publicerade 
även debattartikeln ”Arbetsmarknadens parter eniga mot rasism” i 
tidningen UNT. Därutöver har representanter från Arbetsförmedlingen 
bjudits in till en dialog om hur myndigheten och parterna tillsammans kan 
främja integrationen på arbetsmarknaden. Ria har också tagit kontakter 
för att uppmärksamma brister i regelverk mellan Arbetsförmedlingen och 
Migrationsverket. Saco tog den 18 oktober över ordförandeskapet i Ria.  
 

Webbportalen Omstart 
Webbplatsen Omstart har utvärderats genom fokus- och personliga 
intervjuer med invandrade akademiker. Resultaten används i en pågående 
utveckling av Omstart. En större språklig förändring av hela portalen i 
riktning mot lättläst svenska har genomförts. Antalet texter under rubriken 
”Min utbildning” har utökats. Cirka 60 yrken och utbildningar finns nu 
representerade. De engelska sidorna har uppdaterats. 
 
Omstart har presenterats i samband med föreläsningar riktade till 
invandrade akademiker i Stockholm, Göteborg, Växjö och Jönköping. Även 
studie- och yrkesvägledare har i flera sammanhang fått information om 
Omstart och Sacos arbete med invandrade akademiker. I samband med 
lanseringen av rapporten Orientering utan karta och kompass 
genomfördes en kampanj med nyhetssajten thelocal.se för att öka 
exponeringen och nå nya grupper. Under 2013 hade Omstart 61 507 
sidvisningar.  
 

Bazaren 2013 
Saco var den 8–9 februari med och arrangerade Bazaren i Kulturhuset i 
Stockholm. Montern bemannades av Sacokansliet, Jusek, Sveriges 
Farmaceuter och Civilekonomerna. 84 träningsintervjuer genomfördes 
under Bazaren av personer från Sacokansliet och från 
Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK, Jusek och Sveriges 
Farmaceuter. Intervjuerna är ett väldigt uppskattat inslag under Bazaren. 
Ett stort antal invandrade akademiker antecknade intresse för att veta mer 
om medlemskap i relevanta Sacoförbund. Intresseförfrågningarna 
skickades sedan vidare till respektive förbund tillsammans med uppgifter 
om personens utbildning och kontaktuppgifter.  
 
 
 

Verksamhetsberättelse 2013



19/70 

Övrigt 
• Paneldebatt: deltagit i paneldebatt vid UHR-seminarium i 

Almedalen på temat ”Utländska akademiker i Sverige – 
underutnyttjad arbetskraft?”. 

• Föreläsning vid Nordiska ministerrådets konferens ”Nordisk 
konferens om ett inkluderande arbetsliv med fokus på utrikes 
födda” den 28 november under rubriken ”Vad gör 
arbetsmarknadens parter för att underlätta inträdet på 
arbetsmarknaden för utrikes födda?” 

• Remissvar: EU-kommissionens förslag till direktiv om åtgärder 
som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband 
med fri rörlighet för arbetstagare. 

• Remissvar: Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare 
och avveckling av sfi-bonus. 

• Remissvar: Med rätt att delta – nyanlända kvinnor och 
anhöriginvandrare på arbetsmarknaden. 

• Möten angående verksamhet för invandrade akademiker med 
bland annat Arbetsförmedlingen och UHR samt representanter 
från olika departement och politiska partier. 

• Föreläsning den 25 november för norsk delegation om Sacos arbete 
med och policy gällande integrationsfrågor. Den norska 
delegationen bestod av personer från det norska regeringskansliet 
och från de centrala arbetsmarknadsorganisationerna.  

• Blogg: ”Kvittningssystemet – så fungerar det” om riksdagens 
kvittningssystem. 

• Remissvar: Åtgärder mot missbruk av reglerna för 
arbetskraftsinvandring (Ds 2013:57). 

• Remissvar: EU-kommissionens förslag till direktiv om åtgärder 
som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband 
med fri rörlighet för arbetstagare (A2013/2205/A). 

• Två möten med Arbetsförmedlingen angående Sacos syn på deras 
service till akademiker samt möjliga utvecklings- och 
samarbetsmöjligheter. 

• Saco deltar i en referensgrupp till utredningen om Aktiva åtgärder 
mot diskriminering och håller i en intern referensgrupp med 
Sacoförbunden. I detta arbete ingår bland annat framtagande av 
underlag inför policybeslut. Sacos arbete i utredningens 
referensgrupp har även förankrats i Sacos lönebildningsgrupp.  
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Lönerna 

Lönebildning – forskning och utredningar 

Lönebildningsprojekt 
Lena Granqvist och Håkan Regnér har analyserat lönestrukturen för 
akademiker i ett kapitel i lönespridningsantologin som publicerades i 
oktober. De skrev också kapitlet ”Tio år med lokal och individuell 
lönesättning” i en vänbok till Gunnar Wetterberg, På cykeltur genom livet, 
Atlantis förlag. De höll föredrag om lönebildning på Almega och dess 
nordiska systerorganisationer och blev intervjuade om lön i Kyrkans 
tidning. 
 
Granqvist höll föredrag om lönebildning för SRAT:s- och DIK:s 
förbundsstyrelser och undervisade om lönebildning på Stockholms 
universitet. Hon skrev även bloggen ”Väljisar - löneförmåner med 
individen i centrum”. 
 
Stig Blomskog, forskare vid Södertörns högskola presenterade en rapport i 
Sacos rapportserie med titeln Besluts och tolkningsproblem i individuell 
lönesättning på ett välbesökt webbsänt seminarium. I samband med detta 
kom även rapporten Tillämpningen av individuell lönesättning – problem 
och möjligheter, som en tolkning av studien ovan. I relation till det skrev 
Håkan Regnér bloggarna ”Relevanta lönekriterier är en förutsättning för 
ett fungerande lönesamtal” och ”Tydlighet skapar trovärdighet – så ska 
individuell lönesättning fungera”.  
 

Chefslöner 
Rapporten Chefens lön av Granqvist och Regnér lanserades vid ett 
seminarium i mars. I samband med det skrev Karin Karlström bloggen 
”Chefens lön – vad är en rimlig chefslönepremie?” 
 

Lönebildningsgruppen 
Sacos lönebildningsgrupp med förhandlingsansvariga från de tre 
arbetsmarknadssektorerna har haft kontinuerliga träffar under året för att 
diskutera och informera varandra om aktuella frågor. 
 

Livslön och Lönespridning 
Arbetet med att sprida resultaten från antologin Livslön. Välja, studier, 
arbete, familj har fortsatt under året. En målsättning är att ännu tydligare 
lyfta fram begreppet Livslön som ett Sacobegrepp. Thomas Ljunglöf har 
föreläst om livslöner för studie- och yrkesvägledare på Malmö högskola, 
Linnéuniversitetet och Stockholms universitet. På Nordiskt Akademiker-
forum i Köpenhamn hade Lena Granqvist och Håkan Regnér ansvaret för 
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planeringen av temat Livslön. Thomas Ljunglöf presenterade resultat från 
sina livslönestudier. Boken Livslön delades ut till deltagarna. 
 
Under året har en ny antologi om olika aspekter av lönespridning 
färdigställts. Den kan ses som en fortsättning och delvis fördjupning av 
antologin Livslön. Lena Granqvist var redaktör för antologin Löne-
spridning som gavs ut på SNS förlag. Boken lanserades i samband med ett 
seminarium på SNS i mitten av oktober. De olika kapitlen, som har skrivits 
av Sacoutredarna, är:  
 

1. Inledning (Lena Granqvist) 
2. Vad förklarar lönespridning? (Lena Granqvist och Håkan Regnér) 
3. Ett psykologiskt perspektiv på lön (Karin Karlström) 
4. Att mäta lönespridning (Galina Pokarzhevskaya) 
5. Lönespridning bland högskoleutbildade (Lena Granqvist och 

Håkan Regnér) 
6. Lönespridning och lönegapet mellan kvinnor och män (Thomas 

Andrén) 
7. Sambandet mellan lönespridning och utbildningars lönsamhet 

(Thomas Ljunglöf) 
8. Sammanfattning (Lena Granqvist) 

 
I november anordnades ett seminarium om kapitlen 2, 5 och 7. I december 
presenterade Lena Granqvist boken på ett seminarium på Svenskt 
Näringsliv. Arbetet med att sprida resultaten från antologin fortsätter 
under 2014.  
 
Samtidigt som antologin Lönespridning presenterades lades även en ny 
webbapplikation med livslönekurvor ut på Sacos hemsida. På kort tid blev 
det en av Sacos mest besökta sidor någonsin. 
 

Jämställdhet  
Saco har deltagit i följande samråd och referensgrupper: Regeringens 
jämställdhetsråd och EFS Kvinnokommitté. 
 
Lena Granqvist har som ledamot i Delegationen för jämställdhet i 
arbetslivet, JA-delegationen, deltagit i möten och andra aktiviteter i 
anslutning till delegationen. 
 
Saco anordnade tillsammans med Saco Studentråd den 30 maj ett möte 
med JA-delegationens huvudsekreterare Maria Hemström Hemmingson. 
Syftet med mötet var att få veta mer om delegationens arbete, men också 
möjliggöra inspel till utredningen utifrån vår kunskap om problem och 
möjliga lösningar för ett jämställt arbetsliv för Sveriges akademiker. 
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En översikt över förbundens policy och aktiviteter på 
jämställdhetsområdet har sammanställts i form av ett internt underlag. 
Underlaget har presenterats för Sacos styrelse.  
 
En öppen inbjudan till en jämställdhetsträff den 22 januari skickades ut till 
förbunden. Vid jämställdhetsträffen presenterades ovan nämnda översikt 
över förbundens policy och aktiviteter på jämställdhetsområdet. Behovet 
av ett Saconätverk för jämställdhetsfrågor diskuteras, vilket resulterade i 
att en e-postlista för jämställdhetsfrågor skapades med ca 50 personer från 
Sacos kansli och förbunden. Ett antal utskick med information om aktuella 
nyheter och utredningar har gjorts genom denna e-postlista.  
 
Seminariet ”Så får vi fler kvinnor i näringslivets topp” genomfördes i 
samarbete med AllBright-stiftelsen. Medverkande på seminariet var bland 
annat Sven Hagströmer, finansman, Maria Arnholm, 
jämställdhetsminister, Gunnar Wetterberg, Saco, Anita Göransson, 
forskare vid Linköpings Universitet, Michaëla Blomquist, VD på Michaël 
Berglund Executive Search, och Jessica Petrini, HR Direktör på Sweco AB. 
I anslutning till seminariet publicerades Sacobloggen ”Jämställdhet 
handlar inte om lika utfall, utan om lika förutsättningar”. Ca 150 personer 
var anmälda till seminariet. 
 
Saco medverkar i kapitlet ”Facklig feminism: gemensamma utmaningar, 
skilda verkligheter” i debattboken och antologin Den feministiska 
utmaningen – mot en jämställd arbetsmarknad. Kapitlet tar sin 
utgångspunkt i ett samtal mellan policyansvariga utredare på LO, TCO och 
Saco. Därutöver medverkar skribenter som Katrine Kielos och Ulrika 
Lorentzi. Antologin ges ut av Premiss förlag i samarbete med Arena idé och 
med stöd av LO.  
 

Övrigt 

• Föredrag om problem och möjliga lösningar gällande 
löneskillnader mellan kvinnor och män utifrån Sacos perspektiv på 
EFS-workshop ”Bargaining for Equality” den 12 april. 

• Föreläsning för Saco chefsråd på temat jämställda karriärvägar den 
16 september. 

• Deltagande i workshop den 8 oktober anordnad av EU-
kommissionen inom ramen för projekt Equality pays off med fokus 
på problem och möjliga lösningar för ökad jämställdhet bland stora 
företag i privat sektor.  

• Replik till debattartikel från Ledarna, Josefin Edström i SvD den 8 
maj ”Kvotering löser inte det riktiga problemet”.   

• Remissvar: Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken (Ds 
2013:37). 
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• Remissvar: Förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i 
föräldraförsäkringen. 

• Bloggen: ”Jämställdhet handlar inte om lika utfall, utan om lika 
förutsättningar”. 

• Två interna utredningar angående policy och aktiviteter för att öka 
andelen kvinnor på ledande positioner. 

• Saco deltog vid en offentlig utfrågning i riksdagen om 
vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus 26 november. Saco fick vid 
denna utfrågning flera frågor från riksdagsledamöterna. 

 

Insamling och data 

Databaser 
Databaser från Svenskt näringsliv, Svenska kyrkan, FAO, KFO, Fastigo, 
KFS, Arbetsgivaralliansen, Sveriges kommuner och landsting (inkl. 
extrainsamling) samt Arbetsgivarverket har lästs in och granskats. De har 
förbundsanpassats och lagts in i Mystik och Saco Lönesök (databaser för 
kommunerna, landstingen, staten och Svenska kyrkan). Mystik och Saco 
Lönesöksanpassning har även gjorts av förbundens löneenkäter. 
 

Statistikavtal och partsgemensam statistik 
Saco har deltagit i partsgemensamt arbete i olika statistikkommittéer. Saco 
har fungerat som bollplank vid diskussioner om avtal för partsgemensam 
lönestatistik. Arbete med att utveckla statistikavtalen har bedrivits 
tillsammans med Saco-P.  
 

Verktyg och stöd 

Mystik 5 - Verktyg för löneanalyser 
Mystik är ett verktyg för löneanalyser för kanslianställda såsom statistiker, 
ombudsmän, utredare m.fl. som 19 av Sacoförbunden använder Mystik och 
har mellan 1 och 35 licenser, (totalt 120 licenser). En ny version av Mystik, 
Mystik 5, har tagits fram i samarbete med förbunden. Mystik har gjorts 
mer användarvänlig och flera nya tabeller och diagram har lagts in för att 
möjliggöra framtagande av underlag för löneanalyser som bl. a. bättre 
svarar mot analysbehoven som följer av processavtalen. Arbetet med 
Mystik 5 påbörjades 2012. Under senhösten 2013 visades Mystik 5 för 
Sacos statistiknätverk. Saco försåg förbundens IT-ansvariga med Mystik 5 
fr.o.m. den 15 januari 2014.  
 

Lönesök 
Under 2013 har Saco Lönesök haft 210 000 besök. Det är drygt 30 000 fler 
besök än under 2012. 
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Under 2013 uppdaterades broschyren om Saco Lönesök. Detta med 
anledning av att ett nytt textmaterial används vid marknadsföringen och 
att en ny mobil version av tjänsten har lanserats.  
 

Saco Lönesök – tre kampanjer under 2013 
Gemensam marknadsföring av Saco Lönesök har bedrivits med kampanjer 
som samtliga deltagande förbund fått tillgång till. För att lyfta tjänsten 
Saco Lönesök har kommunikationsarbetet under året fördelats på tre 
intensiva kampanjveckor. Kampanjen har utgått från nya copytexter om 
Saco Lönesök som Saco distribuerat till förbunden, både som texter och 
bilder. Dessa har använts inom Sacofederationen under givna 
kampanjveckor.  
 
Den första kampanjveckan fokuserade på att Saco Lönesök hade 
uppdaterats med ny lönestatistik. Genomslaget var stort i alla kanaler. 
Genom samarbete i federationen kombinerat med redaktionella texter 
(saco.se, nyhetsbrev, Facebook, Twitter) och annonsering dubblerades 
trafiken till Saco Lönesök. 10 av 19 förbund deltog aktivt i kampanjen 
genom att använda utskickat material. Den andra kampanjveckan 
fokuserade på lönesamtalet och hur man kan använda Saco Lönesök i sina 
förberedelser. Saco fick åter stor uppmärksamhet för kansliets 
redaktionella material och det som delades av federationen. Den direkta 
trafikeffekten var mindre men kampanjen drev ändå mer trafik till Saco. 
Kampanjvecka tre för Saco Lönesök hade fokus på att få 
förbundsmedlemmarna att besvara löneenkäten. 
 

Lansering av mobilt Saco Lönesök 
En mobil variant av Saco Lönesök var klar den 30 september. Alla 19 Saco 
Lönesök förbund deltog i arbetet. Arbetet bedrevs på följande sätt: En 
prototyp för ett mobilt Saco Lönesök togs fram i början av året. Under 
senvåren har sedan ett Mobilt Saco Lönesök utarbetats. Två 
medlemstester, kognitiva intervjuer samt webbenkät, har gjort med 12 
respektive 35 medlemmar från olika Sacoförbund. Underlaget har använts 
i utvecklingen av Mobilt Saco Lönesök. En gemensam lanseringskampanj 
har också tagits fram med bland annat en instruktionsfilm.  
 

Utvecklad chefslönestatistik 
Saco har ett kongressuppdrag att utveckla chefslönestatistiken. Arbetet har 
pågått under kongressperioden och omfattat bl. a. att ta framtagande och 
användande av gemensamma frågor, riktat till chefer, i förbundens 
respektive löneenkäter samt presentationer i Saco Lönesök. Den 
utvecklade chefslönestatistiken finns fr.o.m. november både för desktop 
(vanliga Saco Lönesök) och mobilvarianten. 
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Digitalt enkätverktyg – Survey Generator 
Nästan alla förbund använder enkätverktyget Survey Generator. Under 
2013 besvarades totalt 269 000 enkäter via Survey Generator (263 000 år 
2012). Saco fungerar som stöd för förbundens statistiker och 
statistikkontaktpersoner vid framtagande och utskick av löneenkäter. Fem 
utbildningar har hållits i Survey Generator med totalt ca 40 deltagare från 
förbunden. 
 
Ett seminarium i konsten att ställa frågor, med föreläsare från SCB:s 
Mättekniska enhet, har arrangerats. Drygt 30 deltagare från förbunden 
närvarade. 
 
Ett tvådagars internat har genomförts med 25 representanter från 
förbunden och extern forskare. Syftet med internaten var inspiration och 
utveckling samt erfarenhetsutbyte. Ytterligare ett möte har hållits under 
våren med förbundsrepresentanter. 
 
Ett samarbete har inletts med forskaren Marika Wenemark för att 
tillsammans med förbunden utveckla metodik för utveckling och 
uppföljning när det gäller löneenkäterna. Målet är en bättre svarsfrekvens 
och bättre kvalité. Slutresultatet kommer att presenteras i en rapport 
under tidig vår 2014. 
 

Uppföljning av processavtal baserade på lokal lönebildning 

Statistik- och analysstöd till förhandlingsorganisationerna 
En presentation av lönestatistiken 2011–2012 gjordes för Saco-S styrelse. 
Ett tabellpaketet har tagits fram och gjorts tillgängligt för förbunden via 
Saco-S webbarbetsplats. En presentation av lönestatistiken 2011–2012 
gjordes också för AkademikerAlliansens förhandlingsorganisation.  
 
Arbete inför den andra partsgemensamma utvärderingen av RALS T har 
bedrivits under hösten 2013. Utvärderingen ska vara klar tidig vår 2014. 
 

Förhandlingsorganisationernas statistikgrupper. 
Saco-S statistikgrupp har träffats vid fem tillfällen. Saco-P:s statistikgrupp 
har träffats vid två tillfällen. AkademikerAlliansens statistikgrupp har 
träffats vid fem tillfällen. En utbildning har hållits för nya ombudsmän 
tillsammans med AkademikerAlliansens statistikgrupp. Fokus var 
lönestatistik kopplat med lönerådgivning. 
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Arbetsrätten  

Bevakning av politikområdet 
Sacos kansli samordnar nätverket Saco-J, en grupp som består av jurister 
från förbunden och Sacokansliet. Saco-J fungerar som ett forum för 
fördjupade arbetsrättsliga diskussioner och kunskapsutbyte. Gruppen har 
anordnat två seminarier under den aktuella perioden.  
 
Saco har kontinuerligt haft kontakt med bland annat 
Arbetsmarknadsdepartementet, särskilt angående EU-rättsliga frågor. 
Saco har deltagit i en samrådsgrupp som Arbetsmarknadsdepartementet 
håller i om EU-förhandlingarna kring ett nytt genomförandedirektiv, som 
syftar till en effektivare tillämpning av utstationeringsdirektivets krav på 
minimivillkor för utstationerade arbetstagare.  
 
Saco har deltagit i en nationell beredningsgrupp till en styrgrupp och 
arbetsgrupp under EFS, vars arbete syftar till att ta fram en policy om en 
minimistandard för arbetstagarinflytande inom EU. 
 
Saco ingår i en referensgrupp till den parlamentariska 
utstationeringskommittén, som har i uppdrag att kartlägga 
utstationeringssituationen i Sverige samt se över reglerna kring 
utstationering på svensk arbetsmarknad. Saco ingår också i en 
referensgrupp till utredningen om skydd för arbetstagare som slår larm 
och har en intern referensgrupp knuten till denna med representanter från 
Sacos förbund.  
 
Saco deltar i en referensgrupp till utredningen om registerutdrag i 
arbetslivet och även till denna finns en intern grupp med företrädare från 
förbunden. Vidare har Saco genom Sveriges läkarförbund deltagit i en 
referensgrupp knuten till utredningen om meddelarskydd för 
privatanställda i offentligt finansierad verksamhet, och har för detta 
ändamål också haft en arbetsgrupp med deltagare från Sacos förbund. 
Saco ingår även i en referensgrupp till utredningen om inhyrning och 
företrädesrätt. Dessutom deltar Saco i en referensgrupp till utredningen 
om aktiva åtgärder mot diskriminering och håller i en intern referensgrupp 
med Sacoförbunden.  
 
Saco har lämnat in remissvar, däribland ett gällande uppsägningstvister. 
 
Saco har i övrigt bevakat och bedrivit påverkansarbete i relation till en rad 
EU-rättsliga initiativ om bland annat dataskydd, offentlig upphandling och 
företagshemligheter. 
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Kunskapsöversikt om anställningsskydd 
Under våren har projektgruppen slutfört arbetet med rapporten LAS i 
förändring – ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och 
omställning. Den 11 februari hölls ett seminarium med 35 deltagare från 
förbunden då ett utkast till rapporten diskuterades och den 28 maj 
presenterades den slutliga rapporten vid ett välbesökt seminarium. 
Rapportförfattarna har även publicerat en artikel i tidningen Lag & Avtal. 
Både den tryckta och den nedladdningsbara versionen av rapporten har 
haft en strykande åtgång, totalt har ca 1 000 ex gått åt och en ny upplaga 
har tryckts. 
 
En frågesport och en ordlista om arbetsrätt har publicerats på Facebook 
och saco.se. 
 

Den individuella lönesättningens möte med juridiken 
På grund av att andra projekt dragit ut på tiden och att nya arbetsuppgifter 
har tillkommit läggs projekt om den individuella lönesättningens möte 
med juridiken ned. 
 
 
 
  

Verksamhetsberättelse 2013



28/70 

Tryggheten 

Socialförsäkringar 
Saco har under perioden svarat på ett antal remisser, bl.a. angående 
livförsäkringsutredningens betänkande. Saco har också deltagit i en 
referensgrupp till pensionsåldersutredningen och svarat på remissen med 
anledning av utredningens förslag. 
 
Saco har deltagit i Arbetsmarknadsdepartementets partssamråd när det 
gäller EU-förhandlingarna om det s.k. portabilitetsdirektivet. Saco har 
också deltagit i SO:s Försäkringsråd. 
 
Saco har även deltagit i arbetet med utredningen om översyn av 
regleringen av tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag. 
Vidare har beredningen av den s.k. ”Solvens II-utredningen” fortsatt, 
liksom utredningen ”AP-fonderna och pensionssystemet”.  
 

Avtalspensioner och kollektivavtalade försäkringar 
Under året har förhandlingar om centralt kommunalt tjänstpensionsavtal 
pågått och ett arbete inför förhandlingar om statligt tjänstepensionsavtal 
har påbörjats. Avslutande förhandlingar om och genomförande av flytträtt 
har skett.  
 
Avtalsvård har skett genom regelbundna möten i pensionsnämnden och 
arbetsgrupper för kommunal respektive statlig sektor. Regelbundna träffar 
med pensionsarbetsgrupperna för Saco-S och Akademikeralliansen har 
också ägt rum. Vidare har det pågått referensgruppsarbete i 
Pensionsåldersutredningen och lämnats remissvar. Även för PPM-
utredningen har remissvar lämnats. 
 

Arbetslöshetsersättning, tilläggsförsäkring och arbetslöshet 
Det pågår ett projekt som behandlar inkomstförsäkringarnas effekt på 
arbetslöshetslängden. En rapport beräknas vara klar under våren 2014. 
 

Arbetsmiljö  
Saco deltar regelbundet i olika samrådsmöten med ledningen och 
specialister på Arbetsmiljöverket. Saco har ingått i referensgruppen för 
regeringsuppdraget ”Kvinnors arbetsmiljö”. Saco har även deltagit i 
samrådsmöten på arbetsmarknadsdepartementet både på tjänstemanna- 
och ministernivå kring bl.a. genomförandet av regeringens 
arbetsmiljöpolitiska handlingsplan.  
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Nätverket för arbetsmiljöansvariga har träffats vid sju tillfällen. Mötena 
har inriktats på informationsspridning och erfarenhetsutbyte samt 
diskussion kring aktuella arbetsmiljöfrågor.  
 
Tre remissvar har lämnats: Öppet samråd om en framtida 
arbetsmiljöstrategi (EU), Förslag till föreskrifter med sanktionsavgifter 
(Arbetsmiljöverket) och Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete 
på lika villkor (SOU 2012:92) 
 

Psykosocial föreskrift 
Saco har engagerat sig mycket i Arbetsmiljöverkets arbete med 
framtagandet av en ny föreskrift med inriktning på organisatorisk och 
social arbetsmiljö. Saco har under 2013 genomfört två workshops med 
förtroendevalda och förbundsföreträdare, deltagit i fyra intressentmöten 
och lämnat synpunkter på den kommande föreskriftens innehåll vid ett 
flertal tillfällen. Arbetet fortsätter då föreskriften beräknas gå ut på remiss 
september 2014.  
 

Standardisering 
Saco har deltagit i den förbundsgemensamma arbetsgruppen för 
standardiseringsfrågor inom arbetsmiljöområdet (ASTA )som samordnar 
LO, TCO och Sacoförbundens aktiviteter. Engagemanget har framförallt 
omfattat arbetet med att producera boken ”Standardiseringen och 
arbetsmiljön” som har ambitionen att öka kunskapen inom den fackliga 
världen om standardisering och då särskilt tjänstestandardisering. Boken 
släpptes under november 2013 och publicerades på Sacos hemsida med 
tillhörande blogg ”Standardisering – en facklig fråga?”  
 

Seminarier och konferenser 
Saco var genom svenska ILO-kommittén med och organiserade dels den 
årliga aktiviteten Världsdagen för arbetsmiljö där 2013 års tema var 
psykosociala risker, dels en konferens om ungas arbetsmiljö i Norden 
(Nordiska ministerrådet). Göran Arrius inledningstalade. 
Saco har bidragit i planering av temat ”Gränslöst arbete” på Nordiskt 
akademikerforum. 
 

Initiativ till ett kunskapscentrum för arbetsmiljö 
Under 2013 föreslog Saco i en gemensam skrivelse tillsammans med 
Svenskt Näringsliv, LO, TCO, SKL, Arbetsgivarföreningen KFO och 
Arbetsgivaralliansen att regeringen inrättar ett nationellt kunskapscenter 
för arbetsmiljö. Parterna ser behovet av en sammanhållande aktör inom 
arbetsmiljöområdet som bland annat kan upprätta och underhålla register 
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över publikationsdatabaser och forskargrupper inom arbetsmiljöområdet. 
Idén är att centret ska fungera som en knutpunkt för den inhemska 
arbetsmiljöforskningen och för de internationella kontakterna inom 
området. Frågan har fortsatt lyfts på bl.a. högnivåmöten. 

Skyddsombud 
Under 2012 genomförde Sacofederationen för första gången en gemensam 
skyddsombudsundersökning. Resultatet presenterades i rapporten 
Skyddsombud – med rätt att göra skillnad, som publicerades i mars 2013 
på saco.se. Rapporten har laddats ner över 500 gånger och fått bra 
spridning i arbetsmiljömedia. Rapporten har även presenterats för olika 
konstellationer av förtroendevalda och skyddsombud. 
 
Även trycksaken Vara skyddsombud, som är en komprimerad handbok för 
lokala skyddsombud, är efterfrågad och extra tilltryck har gjorts under 
året. I år har 1 123 ex. beställts och den har laddats ner 1 371 gånger från 
saco.se. 
 
Skyddsombudens dag firades på Saco 23 oktober med seminarium på 
temat ”Kontorets och arbetets inverkan på hälsa och produktivitet” som 
även webbsändes. 
 
Under året bedrev Kyrkans Akademikerförbund, Lärarnas Riksförbund, 
Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund och fyra förbund inom 
Saco-P (Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Jusek 
gemensamt) regional skyddsombudsverksamhet. RSO-verksamheten 
finansieras till stor del av statliga medel där Sacos uppgift är att fördela 
medlen och samordna förbundens redovisning. Slutrapportering av RSO-
verksamhet 2012 och förbundsmöte om nya rapporteringskrav för 2013 
har ägt rum. 
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Skatterna  
Saco besvarade två remisser, Finansdepartementets promemoria: ”Vissa 
skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014” och Skatte- och 
tullavdelningens promemoria ”Förstärkt nedsättning av egenavgifter”. 
 
Saco har vid olika tillfällen framfört behovet av en stor skatteöversyn, 
bland annat i samband med Socialdemokraternas kongress i april då Sacos 
ordförande höll ett anförande. 
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Chef- och ledarskap 

Rapporter  
Under våren har två rapporter lanserats i samband med varsitt 
seminarium: Chefens lön skriven av Lena Granqvist och Håkan Regnér (ca 
40 anmälda) och Besluts- och tolkningsproblem i individuell lönesättning 
skriven av Stig Blomskog, forskare vid Södertörns Högskola, på uppdrag av 
Saco (ca 60 anmälda, seminariet webbsändes). 
 
Under våren har ett antal av Sacos utredare arbetat med att skriva en 
antologi kring lönespridning. Kapitlet Ett psykologiskt perspektiv på lön, 
skriven av Karin Karlström, är av intresse bland annat för lönesättande 
chefer. Antologin lanserades vid ett seminarium på SNS i oktober 2013. 
För mer information se under kapitlet Lönerna. 
 
Under hösten har ett nytt utredningsprojekt, Chefens roll i den lokala 
lönebildningen, påbörjats. Utredningsprojektet kommer att belysa chefens 
roll i och erfarenheter av den lokala lönebildningen. Projektet fortsätter 
under 2014 (åtminstone) och kommer att resultera i flera PM och 
rapporter. Inom ramen för projektet kommer även en extern forskare vid 
Södertörns högskola att skriva en rapport. Denna rapport kommer att 
skrivas och lanseras under 2014. 
 
Rapporten Cheferna – en svensk kulturtillgång från 2012 tryckts i en ny 
upplaga, på grund av stor efterfrågan. 
 
Saco bidrog som bollplank i Kyrkans Akademikerförbunds arbete med att 
ta fram boken ”Kyrkoherde och kvinna, 25 kvinnor om ledarskap”. Saco 
skrev också ett av bokens två förord. I samband med ett 
lanseringsseminarium av boken deltog Göran Arrius i ett panelsamtal. 
 

Nätverksträffar och seminarier  
Saco chefsnätverk, ett nätverk för förbundsanställda som arbetar med eller 
har särskilt intresse av chefs- och ledarskapsfrågor, har träffats vid sex 
tillfällen under året. Vid tre av mötena har föreläsare bjudits in. 
Föreläsningarna har haft följande teman:  

• Chefens egen arbetsmiljö och hälsa. Föreläsning av Elisabeth 
Nilsson Ihrfelt, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. 

• Mentorskap. En presentation av Civilekonomernas och DIK:s 
mentorskapsprogram. Medverkande från förbunden samt en 
extern mentor. 

• Hållfast – Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv, om 
gränslöst arbete och ledarskap. Föreläsning av Christin Mellner, 
fil.dr. och forskare i arbets- och organisationspsykologi vid 
Stockholms Universitet. 
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Under övriga möten har fördjupade diskussioner förts kring ovanstående 
teman och andra aktuella frågor har diskuterats.  
 

Inspirationsseminarier – Ny som chef  
Ny som chef har under året genomförts på fem orter. På våren i Göteborg 
(ca 110 anmälda) och Karlstad (ca 40 anmälda). På hösten i Linköping (ca 
110 anmälda), Gävle (ca 70 anmälda) och Stockholm (drygt 200 anmälda). 
Seminarierna, som har haft temat Leda, chefa, coacha, har riktat sig främst 
till medlemmar som är nya i sin chefsroll och till medlemmar som är på 
väg att ta klivet att bli chef. Föreläsare har varit Åsa Lundquist Coey, 
Centre for Outstanding Leadership. Flera av seminarierna har varit 
fullsatta. Utvärderingar av seminarierna visar också att dessa har varit 
mycket uppskattade av deltagarna.  
 

Övriga seminarier  
Under våren har två webbsända seminarier genomförts i Stockholm. 
Gunnar Wetterberg föreläste utifrån sin rapport Chefen, en svensk 
kulturtillgång (ca 100 anmälda). Anders Parment, ek. dr. och 
universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen på Stockholms 
Universitet, föreläste på temat Employer Branding (ca 30 anmälda). 
Under våren genomfördes även seminariet Så får vi fler kvinnor i 
näringslivets topp, i samarbete med Albright-stiftelsen (ca 150 anmälda). 
Under hösten genomfördes ett webbsänt seminarium med Gunnar 
Wetterberg på temat Wallenbergarna och ledarskapet (ca 60 anmälda). 
 

Saco chefsråd 
Saco chefsråd, som leds av ordförande Göran Arrius, har träffats vid tre 
tillfällen under året (ett möte ställdes in på våren). Teman för årets möten 
har varit lön (chefens egen lön och att vara lönesättande chef), jämställda 
karriärvägar (Josefin Edström, Sacos utredare i bl. a. jämställdhetsfrågor, 
deltog) och etik (Tomas Brytting, professor i organisationsetik vid Ersta 
Sköndal högskola, deltog). Rapporter från mötena med Saco chefsråd finns 
på saco.se och på Sacobloggen. Under året har tre nya ledamöter 
rekryterats till Saco chefsråd.  
 

Saco Lönesök - chefslönestatistik 
Under våren 2013 fortsatte arbetet med att utveckla chefslönestatistiken i 
Saco Lönesök och att utveckla ett mobilt Saco Lönesök. Lansering av det 
mobila Saco Lönesök genomfördes under hösten. Utvecklad 
chefslönestatistik finns nu i båda varianterna av Saco Lönesök och har 
också fått en egen ”ingång”. För mer information, se under rubriken Saco 
Lönesök. 

Verksamhetsberättelse 2013



34/70 

Nyhetsbrev 
I början av februari började Saco ge ut Chefsnyheterna – Sacos nyhetsbrev 
om chef- och ledarskap. Nyhetsbrevet ges ut varannan vecka och hjälper 
chefer att omvärldsbevaka vad som sker på chef- och ledarskapsområdet. 
Saco intresserar sig särskilt för frågor som kretsar kring lön, jämställda 
karriärvägar och förutsättningar för att som chef kunna göra ett bra arbete. 
Nyhetsbrevet ger Saco möjligheten att även informera om den egna 
verksamheten riktad till chefer. Chefsnyheterna hade vid årsskiftet ca  
3 400 direkta prenumeranter, men nås av betydligt fler genom förbundens 
egna nyhetsbrev. Under året har 20 nummer utkommit. 
 
Följande bloggar har publicerats på Sacobloggen under året på temat 
chefs- och ledarskap: 

• Använd psykologisk kunskap i lönesättningsarbetet! 
• Jämställdhet handlar om att bestämma sig! 
• Chefens lön – vad är en rimlig chefslönepremie? 
• Jämställdhet handlar inte om lika utfall, utan om lika 

förutsättningar 
• Det behövs mer forskning om ledningsgruppen 
• Städa trappan uppifrån 
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Företagandet 
Rapporten ”Improving the representation of self-employed women with 
professional and managerial tasks” där Saco har bidragit genom intervju 
och enkätsvar, publicerades av Eurocadres. Saco deltog med föredrag på 
slutkonferensen om Sacos och förbundens organisering samt service och 
stöd till företagande medlemmar.  
 
Förbundens ansvariga för företagarfrågor har träffats två gånger under 
året. Företagarna och Akademikerförsäkringar har medverkat och på 
höstens möte presenterades Civilekonomernas rapport Akademiskt 
entreprenörskap. 
 

Nordiskt akademikerforum 
Under en av dagarna på Nordiskt akademikerforum i Danmark var socialt 
entreprenörskap temat. Bland annat hölls workshops med sociala 
entreprenörer från Sverige, Norge och Danmark. 
 

Inspirationsdagar 
Under året arrangerades åtta inspirationsdagar för företagare och 
medlemmar som vill starta företag. De presenteras i datumordning: 
Karlstad 14/2 (45 deltagare), Göteborg 21/2 (89 deltagare), Stockholm 
19/3 (inställt då föreläsaren fått förhinder) och Malmö 18/4 (100 
deltagare), Stockholm 24/9 (66 deltagare), Göteborg 26/9 (64 deltagare), 
Malmö 9/10 (88 deltagare) och Umeå 17/10 (32 deltagare).  
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Kommunikationsinsatser  
En grundläggande del i att skapa en tydlig bild av Saco är att uttrycka vad 
Saco står för i centrala frågor. Därför har alla på kansliet varit delaktiga i 
att formulera Sacos ställningstaganden; en samling förslag på hur Saco 
kan göra Sverige till ett land med kunskapen i centrum. Förslagen omfattar 
områden av vikt för samhällets och individens välstånd. De är publicerade 
på saco.se och underlättar nya utspel och repliker.  
 

Varumärket Saco  
Utöver att internt tydliggöra Sacos ställningstaganden behöver Sacos 
kärnvärde, uppgift och huvudbudskap (profil) formuleras. Under 2013 har 
kansliet även sammanställt vilken bild anställda inom federationen har av 
Saco. Bland annat har förbundsordföranden och kanslichefer intervjuats 
för att få en bred förståelse av Sacos självbild (identitet). Därefter har ett 
förslag angående Sacos grundläggande plattform för kommunikation 
utvecklats, delvis genom diskussioner med förbundens kommunikatörer. 
Förslaget fokuserar på att Saco är akademikernas förkämpe. Saco ska 
arbeta för ett ökat medlemsantal i medlemsförbunden och för att fler ska 
tycka att utbildning lönar sig för individen och samhället. Det pågår en 
diskussion om hur Sacos och förbundens varumärken bäst samspelar och 
hur federationens attraktionskraft kan stärkas. Efter kongressen har en 
workshop genomförts med förbundens kommunikationschefer om vilka 
områden Saco ska prioritera kommunikativt de kommande fyra åren. 
Resultatet är en bra utgångspunkt för kommande arbete med att utveckla 
Sacos profil. 
 

Sacos visuella identitet 
Rapportmallen och grafiska riktlinjer för de tre rapportnivåerna är 
uppdaterade, mallen för diagram har utvecklats och en användarmanual 
har producerats. Mallarna har presenterats för hela kansliet och några har 
gått en användarkurs. Ca 20 illustrationer är beställda. Dessa har bl.a. 
använts i annonser för webb och tidningar i samband med diverse 
kampanjer som publicerats både av Saco och förbunden. En animering av 
Sacologgan med en melodislinga har producerats, främst för att användas 
som intro på webbfilmer men den kan även användas vid andra 
presentationer.  
 

Profilprodukter och presentartiklar 
Nya produkter har beställts och använts under året. Främst är det lokala 
föreningar som har beställt men de användes även på kongressen. 
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Förbundskontakter 

Internkommunikation inom federationen 
40 nummer av veckobrevet till förbundens kommunikatörer har skickats. 
De har även fått en årsplan över Sacos rapporter och seminarier. 
Årsplanen har reviderats vid två tillfällen. Framförhållningen har 
uppskattats i målgruppen. Månadsbrev till Sacoförbundens styrelser och 
kanslichefer har skickats vid sju tillfällen. Uppdaterad adressbok har 
tryckts och för första gången även levererats som en interaktiv pdf.  
 

Nätverk 
Den 25–26 april anordnades ett internat med temat ”Utveckling av 
federationens opinionsbildning och medlemsrekrytering”. Diskussioner 
om Sacovarumärkets innehåll och betydelsen för federationen var en 
central del. Totalt deltog 28 personer.  
 
Sju lunchträffar och ett lunch-till-lunch internat har genomförts med 
kommunikationscheferna.Värdskapet för mötena ambulerar inom 
gruppen. Deltagarna vid dessa möten har starkt bidragit till den 
varumärkesplattform som börjat växa fram för Saco. Att ge ett utökat stöd i 
rekryteringsfrågor är en förändring som välkomnats. 
 
Inbjudan och program till höstens introduktionsutbildning sändes ut 
under våren. Introduktionsutbildningen genomfördes den 17 september 
och drygt 40 personer deltog. Eftersom det var kongressår arrangerades 
utbildningen i Sacos lokaler under en dag endast. Under dagen fick 
deltagarna en allmän presentation av Saco. 
 
Under året har två träffar hållits med förbundstidnings redaktörer. 
Träffarna bjöd på ny kunskap om upphovsrättens förändrade villkor i den 
digitala eran samt en föreläsning om redaktörsrollen i förändring. Därtill 
har det planerats en resa till London i maj 2014 för att få en inblick i det 
brittiska samhällets förändring och stämningarna inför EU-valet. Resan 
kommer att äga rum den första veckan i maj i år. Utöver de fysiska 
träffarna har det skett regelbunden kontakt redaktörerna emellan via den 
gemensamma grupp på Facebook som skapats för ändamålet. Saco har 
fungerat som samordnare för gruppen. 
 
Under 2013 har nätverket för kommunikatörer som arbetar med webb och 
sociala medier träffats tre gånger. Samtliga gånger har externa föreläsare 
deltagit. Ämnena har varit Twitterkommunikation, sökmotoroptimering 
och datavisualisering.  
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Lokala Sacoråd och föreningar 
Ett efterfrågat stöd för lokalföreningarnas webbplatser lanserades i 
oktober. De finns tillgängliga via saco.se och ligga i publiceringsverktyget 
EpiServer. Inför lanseringen genomfördes en behovskartläggning och vi 
genomförde workshops med representanter från ett antal lokalföreningar 
och diskuterade med några förbunds lokalföreningsrekryterare. Vid 
årsskiftet hade 5 lokalföreningar publicerat egna webbplatser via 
ramverket.  
 
I mars besökte hela Sacorådet i Umeå stad Sacokansliet för en halvdag då 
Saco och olika Sacoområden presenterades: lönebildning, Lönesök, 
integration, Omstart, chefsprojektet m.m. Flera handläggare höll korta 
presentationer för gruppen.  
 

Opinionsbildning/aktiviteter 

Pressmeddelanden 
50 pressmeddelanden har skickats ut i samband med egna aktiviteter som 
Saco vill lyfta eller för att delta i aktuella debatter som berör Sacos 
verksamhet. 1 400 personer prenumererar på Sacos pressmeddelanden. 
 

Nyhetsbrev 
Chefsnyheterna, ett nyhetsbrev för förbundens chefsmedlemmar, har 
etablerats under året och har nu en regelbunden utgivning på varannan 
vecka. Under året har 20 nummer producerats. Nyhetsbrevet är öppet för 
alla och går dels ut direkt till de 3 400 som väljer att prenumerera på det, 
dels via de förbund som väljer att skicka ut det till sina chefsmedlemmar. 
Innehållet i brevet hämtas från nationella och internationella källor och 
ska ge en inblick i det moderna chefskapets förutsättningar samt vara ett 
verktyg som är tillämpbart i medlemmarnas vardag. Särskild tonvikt läggs 
på att ge prenumeranterna kunskap om de senaste forskningsrönen på 
chefs- och ledarskapsområdet.  
 
Sedan årsskiftet ger Saco ut ett Nyhetsbrev om EU som ger en inblick i 
händelserna i Bryssel ur ett fackligt perspektiv. Nyhetsbrevet om EU är 
öppet för alla och går ut till prenumeranterna en gång i månaden. Under 
året har elva nummer skickats ut. Brevet har 660 prenumeranter.  
 
Nyhetsbrev från Saco har kommit ut med 21 nummer. Brevet ger en 
samlad information om vad som händer inom Sacosfären och även djupare 
insikt i frågor som är viktiga för Saco. I december hade nyhetsbrevet 2 500 
prenumeranter. 
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Politikerträffar 
Göran Arrius inbjöds som gäst och som talare till Socialdemokraternas 
partikongress 3-5 april. Under perioden har Göran Arrius och medarbetare 
från Sacos kansli haft flera möten med olika politiker. Bland annat ett 
möte med integrationsminister Erik Ullenhag, 5 mars, för att tala om 
invandrade akademiker och en träff med riksdagsledamöterna Kurt 
Kvarnström (S) och Thomas Eneroth (S), 29 maj, då pensioner 
diskuterades. På Folk och Försvars rikskonferens i januari träffade Göran 
Arrius bland andra försvarsminister Karin Enström (M) och 
riksdagsledamot Peter Hultqvist (S). Göran Arrius deltog också i samtal 
med bland andra socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven vid 
Kvalitetsmässan i Göteborg. Därutöver har det varit en rad informella 
träffar i olika sammanhang som vid Sacos kongress, där såväl statsminister 
Fredrik Reinfeldt som Stefan Löfven talade, samt vid en rad konferenser 
och vid riksdagens högtidliga öppnande. 
 

Politikerveckan i Almedalen  
Saco deltog tillsammans med Saco Studentråd, AEA och 12 förbund på 
Almedalsveckan i Visby. I Kårhuset Rindi genomfördes 35 seminarier som 
samtliga webbsändes. Flera av förbunden hade också aktiviteter på andra 
håll i Visby. Årets tema var Utbildning för utveckling! Akademikerna 
behövs i kunskapslandet Sverige. Saco genomförde två egna seminarier 
med fokus på utbildningsfrågor. Bland förbunden är professionsfrågorna i 
fokus men flera förbund har också valt att genomföra seminarier på 
utbildningstemat. Temat var synligt i Kårhuset Rindi genom banderoller 
och roll ups. Där fanns även klistermärken med utbildningsfrågor som var 
en del av kampanjen som genomfördes tillsammans med Mattecentrum på 
saco.se, Instagram och Twitter. Totalt deltog 1 152 personer i kampanjen. 
Ett internt Sacomingel genomfördes på tisdagskvällen för anställda och 
förtroendevalda i Sacoförbunden.  
 

Pridefestivalen 
Saco deltog på Stockholm Pride genom ett tält i Pride Park och med en 
Sacolastbil i Prideparaden. Tio förbund medverkade i samarbetet. Inför 
festivalen genomfördes även en utbildning i hbtq-frågor tillsammans med 
RFSL. Bloggar, filmer, foton och inlägg på Facebook och Twitter fick stor 
spridning under festivalen.  
 

Mediegenomslag och utvärderingar 
Se bilaga 3. 
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Kommunikationskanaler 

saco.se 
1 000 000 besökte saco.se under 2013 (jämför med 717 000 under 2012). 
Det är en ökning med nästan 300 000. Antalet sidvisningar uppgick till 
3 670 000 (jämför med 2 810 000 under samma period 2012). Eftersom 
Google står för närmare 60 % av alla besök till saco.se arbetar kansliet 
alltmer med att undersöka vilka ord Saco förekommer tillsammans med på 
nätet och att Sacos landningssidor möter sökarens behov. Detta är en av 
förklaringarna till den positiva utvecklingen. Sedan i början av året mäts 
placeringar på givna sökord kontinuerligt i Google.  
 
I slutet av året påbörjades ett projekt för att utveckla saco.se. 
Huvudorsaken är att allt fler besökare använder andra plattformar än 
datorn vid sina besök och webbplatsen ska fungera även för dem. Därför 
uppgraderas publiceringsverktyget till ny version. Presentationer utifrån 
sökmönster på t.ex. Google ska anpassas för att öka trafiken. 
 

Sacobloggen  
Totalt har bloggen haft 58 000 sidvisningar under året (jämför med 
30 249 under 2012). Ökningen beror främst på riktade 
annonseringsinsatser per inlägg samt att bloggen har flyttats in under 
domänen saco.se. På så sätt träffar fler inlägg högre upp vid sökningar i 
sökmotorer. Sacobloggen fortsätter att växa som opinionsbildande kanal. 
 

Nya medier 
Kontot @akademikerna på Twitter har nu 2 300 följare, vilket är en ökning 
med 1 300 under året, d.v.s. mer än en fördubbling. Den kraftiga ökningen 
beror främst på att fler twittrare inom federationen ger kontot en 
sammantaget större räckvidd. Den är också ett resultat av ett strategiskt 
arbete för att hitta och följa Twitterkonton som anses vara intressanta 
utifrån federationens verksamhet. Kontot följs i dag av en rad politiker, 
journalister och representanter för arbetsmarknadens parter. Under 
perioden har en lista med twittrare inom Sacofederationen upprättats. På 
listan finns för närvarande drygt 80 twittrare. En synkronisering av utspel 
och gemensamma hashtags i samband med aktiviteter och utspel har 
använts framgångsrikt. 
 
Under våren återupptogs kampanjen Veckans akademiker. I 10 veckor 
twittrade 10 olika akademiker från Sacos studentförbund via kontot 
@akademikerliv. Syftet var att lyfta utbildningstemat inför 
Almedalsveckan. Kontot ökade med drygt 300 följare och var aktivt under 
de aktuella veckorna. 
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Sacos Facebooksida hade drygt 2 100 följare under perioden (jämför med 
1 100 i dec 2012). Den kraftiga ökningen är resultatet av riktade 
annonseringsinsatser tillsammans med en framgångsrik kampanjperiod i 
samband med Almedalsveckan (#kunskapslandet) och en om livslön och 
lönespridning. 
 
Facebook driver mycket trafik till bloggen och webbsidan. Det framtida 
utvecklingsarbetet fokuserar på att få kanalerna att samspela och stärka 
varandra. I en analys som gjordes under augusti konstaterades att visuellt 
material, främst i form av bilder som visar statistik och snabba budskap, är 
den mest framgångsrika inläggstypen på Facebook. Kansliet har därför 
låtit bygga en teknisk plattform för att kunna presentera interaktiv 
infografik på Facebook. Denna funktion användes första gången i samband 
med lanseringen av rapporten om ungdomsarbetslöshet.  
 

Rörlig media 
Totalt har 46 seminarier samt Saco kongress webbsänts under 2013: 

• Cheferna - en svensk kulturtillgång, den 31/1 med 548 visningar 
• Besluts- och tolkningsproblem i individuell lönesättning, den 8/4 

med 520 visningar.  
• Orientering utan karta och kompass, den 23/5 med 264 visningar. 
• LAS i förändring, den 28/5 med 341 visningar (del 1), 291 visningar 

(del 2), 232 visningar (del 3). 
• Employer Branding med Anders Parment, den 29 maj med 251 

visningar. 
• Fler i studier, fler i arbete, den 18/6 med 300 visningar 
• Saco i Almedalen, 1-4/7 med 10 692 visningar av 35 webbsända 

seminarier. 
• Skyddsombudens dag den 23/10 har haft 368 visningar. 
• Wallenbergarna och ledarskapet, den 8/11 med 71 visningar. 
• 3 seminarier i samband med Sacomässan; 

Ungdomars arbetsmarknad har visats 57 gånger 
Klassresan har visats 23 gånger och 
Låg prioritering SYV har visats 29 gånger. 

• Visningar från Saco kongress 2013 
Inspelning från 14/11 har haft 296 visningar 
Inspelning från 15/11 del 1, 76 visningar, del 2, 257 visningar, del 3, 
142 visningar och del 4, 323 visningar. 

 
Saco har även gjort en film med Göran Arrius där han presenterar Sacos 
förslag för Sverige, Sacos ställningstaganden. Den har visats 141 gånger. 
En instruktionsfilm för mobilt Saco Lönesök har också producerats och 
visats 327 gånger.  
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Sacokansliets intranät  
Ett nytt intranät där man ska kunna samarbeta, samla kunskap och 
information samt hantera alla organisationens dokument är under 
utveckling. En översyn av om även andra än kansliets personal kan få 
tillgång till delar av intranätet är planerad. Workshops med personal har 
genomförts för utvecklingen och strukturen börjar ta form. 
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Saco Studentmässor AB 
På 2013 års mässa i Stockholm testades lördagsöppet för att möjliggöra 
återbesök för gymnasieelever med föräldrar och för att bjuda in nya 
målgrupper som något äldre ungdomar och invandrade akademiker. 
Tyvärr blev det för få besökare på lördagen, varför mässan 2014 istället 
kommer att hållas tre vardagar.  
 
Totalt hade mässan i Stockholm 21 757 besökare och mässan i Malmö 
4 620. Studentmässorna besöks alltså av drygt en fjärdedel av en årskull 
avgångselever på gymnasiet.  
 

Välja yrke 
Bok och webbversionen av Välja yrke uppdaterades med hjälp av 
förbunden och beställdes i ca 80 000 exemplar av gymnasiets studie- och 
yrkesvägledare. Drygt 20 000 ex delades ut vid mässorna och beställdes i 
enstaka exemplar. 
 

Webb 
Webbsidorna som avser studieval stod för ungefär två tredjedelar av 
sidvisningarna på saco.se, närmare bestämt omkring 2 miljoner. Saco 
Studentmässor har hög träffsäkerhet på Google, i många fall ger 
yrkestexterna högre placering än både Wikipedia och Arbetsförmedlingen. 
 

Samverkan med studievägledare 
Saco Studentmässor deltog i en arbetsmarknadsmässa för studievägledare 
i maj. Dessutom startades ytterligare en omgång av Sacos mycket 
uppskattade Kompetensutvecklingsprogram för studievägledare på 
gymnasiet. Utbildningen var fyra heldagar på Sacos kansli där Saco 
tillsammans med förbunden höjde deltagarnas kunskap om 
akademikeryrken och arbetsmarknad.  
 

Sociala medier 
En fortsatt utveckling av sociala medier har skett. Facebooksidan Välja 
högskoleutbildning har nu mer än 4 000 ”likes” och har därmed blivit 
ytterligare en bra kanal för att nå ut till ungdomar. Väljayrkebloggen är 
också en kanal som fortsätter att växa. Saco SYV-grupp på Facebook 
passerade 100 medlemmar vid årsskiftet. 
 

Konsten att välja utbildning 
Tillsammans med förläsaren, bloggaren och studievägledaren Ingmar 
Andersson gav Saco ut en testutgåva (10 000 ex) av Konsten att välja 
utbildning, en inspirationsbok inför studievalet, som komplement till Välja 
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yrke. Boken togs emot mycket väl. En större annonsfinansierad upplaga 
planeras för n2014.  
 

Frågesport och testverktyg 
Ett verktyg som gör det möjligt för Saco att själv producera frågesporter, 
tester och röstningar på Facebook och webben har utvecklats. Verktyget 
gör det enklare att skapa aktiviteter som kan bidra till att skapa ytterligare 
intresse kring kampanjer för både Sacos och Saco Studentmässors 
verksamhet. 
 

Personal 
Mona Donnerfjord gick i pension i december och ersattes av Erica 
Högsborn. 
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Fastigheten Lilla Nygatan 14 
Under året fanns inga lediga lokaler i fastigheten och samtliga hyresgäster 
betalar sedan årsskiftet 2011/2012 marknadsmässiga hyror. Under året har 
endast löpande underhåll genomförts. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Ordförandes aktiviteter 2013 

Några av Göran Arrius aktiviteter under 2013 

- Månadsbrev har skickats till ledamöterna i Sacoförbundens 
styrelser och förbundens kanslichefer.  

- Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. 
- Möten med banker för att diskutera bolån för medlemmarna. 
- Regelbundna möten med ordförande i LO och TCO. 
- Möte med ordförande i Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, 

Mikael Sjöberg. 
- Medverkan i olika Sacoseminarier som t.ex. inspirationsdagar, 

rapportlansering av Chefens lön, om LAS, om fler kvinnor i 
näringslivets topp om invandrade akademiker, om ungas 
arbetsmiljö och om lönespridning. 

- Deltagit, medverkat eller närvarat vid flera konferenser av andra 
arrangörer, t.ex. SNS, Medlingsinstitutet, Timbro, Novus, Saco 
Studentråd och Svenskt Näringsliv. 

- Närvarat vid flera avtackningar och uppvaktningar. 
- Genom NFS haft möte med Arbetsmarknadsminister Hillevi 

Engström och Handelsminister Ewa Björling.  
- Pratat om invandrade akademiker med Integrationsminister Erik 

Ullenhag.  
- Haft följeslagare genom ett skolarbete ”Att följa en ledare”.  
- Samråd med Statsministern inför vårtoppmöte. 
- Medverkat vid flera av förbundens arrangemang. 
- Träffat Sacorådet i Umeå under deras besök på Saco  
- Talat och deltagit vid Socialdemokraternas partikongress. 
- Studiebesök i Bryssel. 
- Firande av Israels 65-årsdag.  
- Invald i styrelsen i Folksam Liv. 
- Besök till Sacoföreningen på Scania. 
- Talat och deltagit vid Saco-S, Regeringskansliet, årsmöte. 
- Träff med en rad olika personer t.ex. Annika Falkengren, SEB, 

Peter Wolodarski, DN och Riksbankens direktion. 
- Medverkat vid Sacos seminarier under Almedalsveckan och talat på 

seminarier arrangerade av förbunden och andra aktörer. 
- Medverkat under Prideveckan och i Prideparaden. 
- Möten med ordförande och kanslichefer i de nordiska 

systerorganisationerna och Nordiskt akademikerforum i 
Köpenhamn.  

- Möte med Socialdemokraterna om deras valplattform till EU-valet.  
- Besök till universitetet i Örebro och universitetet i Linköping. 
- Medverkat under Sacos introduktionsutbildning. 
- Samrådsmöte inom arbetsmiljöområdet på 

Arbetsmarknadsdepartementet. 

Verksamhetsberättelse 2013



47/70 

- Medverkat i Sveriges Kvalitetskommun dels under ett samtal med 
Stefan Löfven (S) och dels vid ett seminarium om skatt. 

- Styrelsemöten och andra återkommande möten; Saco, AEA, Folk 
och Försvar, Första AP-fonden, NFS, Europafacket, 
Brysselkontoret, Försvarsunderrättelsedomstolen, Folksam Liv, 
Kungafonden, RIA; Rikskommittén Sveriges Nationaldag, 
Lönebildningsgruppen, Saco Chefsråd och Saco Senat.  
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Bilaga 2: Sacos viktigaste remissvar 2013 
 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Uppsägningstvister: En översyn av regelverket kring tvister i samband med  
uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62) R.89.12 
Vissa lagförslag med anledning av trepartssamtalen R.23.13 
Med rätt att delta – nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden  
(SOU 2012:69)  R 47.13 
Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)  R 52.13 
Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus 
(Ds 2013:61) R.71.13 
Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. (Ds 2013:59) R.73.13 
 
Finansdepartementet 
Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting R.110.12 
Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB (SOU 2012:83) R.112.12 
Delbetänkandet Skatteincitament för forskning och utveckling R.88.12 
Betänkandet Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) R.94.12 
Statligt stöd vid korttidsarbete R.109.12 
Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014 R.30.13 
Vägval för premiepensionen (Ds 2013:35) R 45.13 
Privata utförare – Kontroll och insyn (SOU 2013:53) R 58.13 
 
ILO-kommittén 
ILO:s rekommendation (nr 202) om nationellt socialt grundskydd R.111.12 
 
Justitiedepartementet 
Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land R.19.13 
Förslag till direktiv om forskning, studier, elevbyte, avlönad och oavlönad  
yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete R.27.13 
Skriftlig bekräftelse av vissa telefonavtal (Ds 2013:25) R.41.13 
Betänkandet Verkställighet av utländska domar och beslut –  
en ny Bryssel I-förordning m.m. (SOU 2013:63) R.67.13 
Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (Ds 2013:57) R.68.13 
Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och  
arbetstillstånd (Ds 2013:62) R.74.13 
Europeiska kommissionens förslag till direktiv om skyddet för företagshemligheter R.89.13 
 
Kulturdepartementet 
Publik service-kommitténs betänkande Nya villkor för public service (SOU 2012:59) R.91.12 
 
Riksdagsförvaltningen 
Förslag om omställningsstöd för riksdagsledamöter R.6.13 
 
Socialdepartementet 
Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön R.105.12 
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Upphandlingsutredningen 2012 – slutbetänkande (SOU 2013:12)  
Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling R.24.13 
Vissa regelförenklingsfrågor inom socialförsäkringsområdet m.m. R.26.13 
Slutbetänkande från Pensionsåldersutredningen – Åtgärder för ett längre arbetsliv 
(SOU 2013:25) R.37.13 
Förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen R.43.13 
Förslag om skydd av den sjukpenninggrundande inkomsten vid deltagande  
i korttidsarbete R.48.13 
 
Utbildningsdepartementet 
Studiemedel utan prövning av vissa äldre studieresultat R.104.12 
Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014-2016 R.29.13 
Gymnasial lärlingsanställning – ändring i semesterlagen R.35.13 
Rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer – förslag  
om dialog mellan regeringen och lärosätet  R 44.13 
Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken R.49.13 
Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)  R 51.13 
Antagning av studieavgiftsskyldiga studenter R.56.13 
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Bilaga 3: Mediegenomslag 2013 
År 2013 har för Sacos del dominerats av frågor som rör socialförsäkringar, 
lönebildning och utbildning.   
 
Flera statliga utredningar har varit i det mediala blickfånget, däribland 
Pensionsåldersutredningen och den numera framskjutna 
Socialförsäkringsutredningen, något som gett Saco möjlighet att flytta 
fram positionerna och göra sina åsikter hörda.  
 
Dessutom har Saco släppt egna rapporter som gett gehör både nationellt 
och lokalt och bidrog bland annat till att integrationsfrågan hamnade i 
mediernas fokus under senvåren när rapporten Utan karta och kompass 
lanserades.  
 
Utbildningsfrågan var Sacos tema under Almedalen och det återkom sedan 
under hösten i samband med den årliga rapporten Framtidsutsikter samt 
lanseringen av det digitala livslöneverktyget som satte fokus på 
utbildningarnas lönsamhet. (För mer information om enskilda 
kommunikationsinsatser, se nedan.) 
 
Hittills i år (1 januari – 11 december) har Saco förekommit i 5 133 artiklar, 
tryckt press såväl som digital. Det är en ökning jämfört med samma period 
förra året då motsvarande siffra var 4 856.  
 
Nedan ser ni en jämförelse av den mediala närvaron 2012 (orange) och 
2013 (blå). 
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Spännvidden bland medierna är stor och Saco förekommer i hela 492 
källor under perioden. Det handlar om allt ifrån rikstäckande medier som 
Aftonbladet och Svenska Dagbladet till mindre fackskrifter som Skogen 
och Taxi idag. 
 
De tidningar som skriver mest om Saco under perioden är Göteborgs-
Posten och Svenska Dagbladet.  
 
En stor del av det som skrivs om Saco är opinionsmaterial, det vill säga 
ledar- eller debattartiklar. Drygt två av tio artiklar är opinionsmaterial, 
vilket visar att Saco är en organisation som är närvarande i den 
dagsaktuella debatten.  
 
De personer på Sacokansliet som figurerat mest i medierna under perioden 
är Gunnar Wetterberg (590 artiklar) och Göran Arrius (316 artiklar).  
 

Mottagande av rapporter  
Under perioden har Saco släppt åtta rapporter: 
 

• Skyddsombud – med rätt att göra skillnad (2013-03-11) 
Rapporten resulterade i fem artiklar, bland annat i Du & Jobbet samt 
Arbetsliv. Rapporteringen i samtliga källor fokuserade på den ökande 
stressen och arbetsbelastning som akademikernas främsta 
arbetsmiljöproblem, något som även lyfts fram i rapporten. Rapporten fick 
även stort genomslag i sociala medier där den gillades och delades över 150 
gånger. På Twitter omnämndes rapporten drygt 50 gånger. 
 
Beställningar och nedladdningar 
1400 besök på rapportsidan. 
365 beställningar 
690 nedladdningar 
 

• Chefens lön (2013-03-12) 
Rapporten resulterade i åtta artiklar, däribland i Dagens Industri, Chef och 
Dagens Samhälle. Även Ledarna uppmärksammade rapporten på sin 
hemsida. Rapporteringen var sakligt refererande med viss fokus på 
könsskillnaderna som råder för chefslönepremien. Rapporten var 
framgångsrik på Twitter, där den delades drygt 50 gånger. 
 
Beställningar och nedladdningar 
1350 besök på rapportsidan 
90 beställningar 
630 nedladdningar 
 

• Besluts- och tolkningsproblem i individuell lönesättning (2013-04-8) 
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Rapporten resulterade i en artikel i Ingenjören, Sveriges ingenjörers 
medlemstidning.  
 
Beställningar och nedladdningar 
1140 besök på rapportsidan 
165 beställningar 
970 nedladdningar 
 

• Utan karta och kompass – invandrade akademiker om vägen till svensk 
arbetsmarknad (2013-05-23) 
Rapporten fick stort genomslag i medierna, såväl på nyhets- som på 
ledarplats. Totalt resulterade den i 95 artiklar, vilket är ett mycket bra 
resultat. Nyhetsrapporteringen var neutralt refererande och Sacos 
företrädare Josefin Edström och Göran Arrius fick komma till tals och ge 
sin syn på rapportens innehåll.  
 
Ledarredaktionerna var överlag positiva till rapporten och förde fram det 
önskade budskapet, att regeringen måste göra mer för att underlätta för 
invandrade akademiker på arbetsmarknaden.  
 
Samma dag som rapporten släpptes publicerades även en debattartikel i 
UNT. Allt som allt spillde genomslaget i traditionella medier över i sociala 
medier där rapporten gillades och delades drygt 30 gånger på Facebook 
och 40 gånger på Twitter. 
 
Beställningar och nedladdningar 
700 besök på rapportsidan 
80 beställningar 
540 nedladdningar 
 

• LAS i förändring (2013-05-27) 
Även den här rapporten fick stort genomslag med 45 artiklar. En stor 
majoritet var ledarartiklar, vilket visar den politiska laddningen i frågan. 
De flesta artiklarna var positivt inställda till rapporten och ansåg att Saco 
lyfte en angelägen fråga, det vill säga okunskapen kring hur arbetsrätten 
fungerar i praktiken.  
 
Även i det här fallet publicerades en debattartikel i anslutning till 
rapporten, den här gången på DN Debatt. 
 
Hashtagen #såfunkarlas lanserades i samband med Sacos seminarium om 
rapporten och blev en stor succé. Under seminariet var det den tredje mest 
använda hashtagen på Twitter i Sverige (kallas att ”trenda”). Det var första 
gången någonsin som Saco ”trendade” på Twitter. 
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Beställningar och nedladdningar 
1470 besök på rapportsidan 
160 beställningar 
870 nedladdningar 
 

• Kvalitet i högskolevalet (2013-06-05) 
Rapporten fick begränsat genomslag. Samma dag som rapporten släpptes 
publicerades även en debattartikel i Svenska Dagbladet.  
 
Beställningar och nedladdningar 
200 besök på rapportsidan 
40 beställningar 
330 nedladdningar 
 

• Ungdomsarbetslöshet - mått, orsaker och politik (2013-09-03) 
Rapporten är en analys av situationen för ungdomar på den svenska 
arbetsmarknaden. Syftet med rapporten var ursprungligen att fungera som 
kunskapsunderlag för kansliet och förbunden och innehållet består till stor 
del av en genomgång av befintlig forskning på området. Nyhetsvärdet i 
rapporten var därför begränsat, vilket gjorde att lanseringen inte fick det 
stora mediala genomslaget.  
 
Trots det fick studien en del uppmärksamhet. Helsingborgs Dagblad 
ägnade till exempel sin huvudledare åt rapporten och såväl Expressens 
som Dagens industris ledarsidor hade uppenbarligen läst den, även om det 
inte skrevs uttryckligen i artiklarna. I sociala medier lanserades rapporten 
som en infografik. Bilder ur denna spreds via Facebook och Twitter och 
engagerade många. Det är uppenbart att grafiskt informationsbärande 
material har större viral potential i sociala medier i jämförelse med text. 
 
Beställningar och nedladdningar 
1700 besök på rapportsidan 
Rapporten låg inte uppe för beställning 
1800 nedladdningar 
 

• Lönespridning (2013-10-15) 
Den 15 oktober släppte SNS Förlag antologin Lönespridning, skriven av 
sex utredare på Saco. Boken presenterades på ett seminarium där även 
Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm (FP) medverkade samt LO:s 
chefsekonom Ola Pettersson.  
 
Trots att det rör sig om förhållandevis svår materia fick antologin stort 
genomslag i medierna, främst i fackpress, men även i riksmedier som TT 
samt på ledarplats runt om i landet. 
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I samband med rapporten lanserade Saco även ett livslöneverktyg där 
besökarna kan se sin livslön och jämföra den med andra akademikers. Det 
går även att se om utbildningen lönar sig ekonomiskt jämfört med att börja 
studera direkt efter gymnasiet. Livslöneverktyget sätter fokus på 
akademikernas löneutveckling och är en del av Sacos långsiktiga arbete för 
att utbildning ska löna sig.  
 
Verktyget fick väldigt stort genomslag i medierna och bland annat DN, 
Dagens industri samt Ny Teknik uppmärksammade det. Verktyget togs 
även upp under en frågestund i riksdagen. Stor uppmärksamhet i media i 
kombination med ett användbart och interaktivt verktyg gjorde att inlägget 
fick stor uppmärksamhet i sociala medier. 
 
Det stora genomslaget har också bidragit till en större diskussion om hur 
och varför utbildning ska löna sig. Saco har deltagit i diskussionen och 
svarat på frågor i sociala medier och i kommentarsfälten på saco.se. Ett 
antagande att kännedomen om begreppet ”livslön” har ökat i samband 
med kampanjen kan göras.  
 
Beställningar och nedladdningar 
1600 besök på rapportsidan (1800 besök på ”Lönsamma studier”) 
360 beställningar (64 beställningar av ”Lönsamma studier”) 
800 nedladdningar (960 nedladdningar av ”Lönsamma studier”) 
 

• Framtidsutsikter (2013-11-26) 
Framtidsutsikter är Sacos i särklass mest populära rapport. Årets upplaga 
var inget undantag. Rapporten ges ut varje år vilket gör den tacksam ur 
mediesynpunkt. Framtidsutsikter fick stor spridning, såväl nationellt som 
lokalt.  
 
Utvalda medier hade fått ta del av rapporten på förhand, vilket resulterade 
i bland annat löpsedel + förstasida på Metro, en helsida i Svenska 
Dagbladet samt ett längre inslag i P3 Nyheter. Under själva 
lanseringsdagen hakade övriga medier på, däribland TT, och nyheten var 
bland annat den mest lästa på DN.se. Även TV4 gjorde ett inslag som 
sändes i Ekonominyheterna på kvällen. 
 
Framtidsutsikter resulterade i 161 nyhetsartiklar i tryckta såväl som 
digitala medier.   
 
Det stora genomslaget i traditionella medier spiller givetvis över i sociala 
medier. Att rapporten engagerar syntes inte minst på Twitter där 
tidningsartiklar som hänvisade till rapportens resultat spreds snabbt. Det 
var en kraftig ökning i användandet av hashtaggen #framtidsutsikter 
jämfört med förra året. Saco omnämndes i drygt 200 tweets under 
lanseringsdagen. 
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På Facebook fick rapporten också ett positivt mottagande. Saco 
publicerade flera statusuppdateringar med hänvisning till innehåll i 
rapporten och samtliga genererade mycket interaktion, däribland flertalet 
kommentarer och delningar. Dessutom delades artiklar i stor utsträckning 
på Facebook. Exempelvis DN.ses artikel delades 245 gånger. 
 
Under Sacomässan lanserades en frågesport som kallades för 
Framtidsutsikter. Detta gick ut på att svara på frågor om olika yrken. 
Testet gjorde av drygt 300 personer. 
 
Beställningar och nedladdningar 
11 500 besök på rapportsidan 
1660 beställningar  
15 300 nedladdningar 
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Bilaga 4: Sacos representationsuppdrag 2013 

Svenska myndigheter, organisationer etc 
Alna Sverige AB och Alna 
Sverige förening, styrelsen 
 

Karlström, Karin, led Saco 

Akademikernas a-kassa styrelse Arrius, Göran, ordf 
Larsson, Helena ers 

Saco 
Saco 

Akademikernas a-kassa 
arbetsutskott 

Larsson, Helena led Saco 

 
AP-fonden, 1:a fondstyrelsen 

 
Arrius, Göran, led 

 
Saco styr  
 

Arbetsförmedlingen   
Arbetsförmedlingens partsråd  
 

Eva Oscarsson led 
Josefin Edström ers  
Johannesson, Gunilla, led  
Sara Lindberg, ers 

Saco 
Saco 
DIK 
Civilek 
 

Expertgruppen för yrkesprognoser på 
Arbetsförmedlingen 

Oscarsson, Eva Saco 
 
 

Nationellt branschråd för IT Krogius, Ingrid, led 
 

Jusek  
 

Nationellt Branschråd Vård och 
omsorg 

Wijkström, Anitha Saco 

Samverkansorgan för 
arbetslivsinriktad rehabilitering (fd 
DAR) 
 

Fristedt, Karin led 
 

Saco 
 
 

Arbetsdomstolen Nilsson, Bengt G, led 
Maier Söderberg, Lena, ers  
Merkel, Lars, ers  
Strömgren, Marie-Louise, 
ers 
 

Sv Ing 
Saco 
Jusek 
Saco 
 

Arbetslöshetskassornas 
samorganisation, SO, 
försäkringsråd 

Larsson, Helena Saco 
 

 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Insynsråd för inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen 
 

Johannesson Gunilla DIK 
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Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk 
utvärdering(IFAU)  
 

Andrén, Thomas Saco 

Konjunkturinstitutet Andrén, Thomas Saco 
 

Nationella strukturfondsprogrammet, 
övervakningskommitté 

Åsa Ehinger Berling, led 
Boldt, Göran, ers 

Saco 
 
 
 

Utredningen för stärkt skydd för 
arbetstagare som slår larm A 2013:02 
 

Larsson, Helena  Saco 

Utredningen om aktiva åtgärder för 
att förebygga diskriminering och 
främja lika rättigheter och 
möjligheter 
 

Edström, Josefin Saco 

Utredningen om inhyrning och 
företrädesrätt till återanställning Dir. 
2013:1 
 

Larsson, Helena Saco 

Utredningen om Registerutdrag i 
arbetslivet, Dir. 2013:56 

Maier Söderberg, Lena Saco 
 
 

Utstationeringskommittén Maier Söderberg, Lena Saco 
 

Arbetsgruppen för 
standardiseringsfrågor inom 
Arbetsmiljöområdet-ASTA (LO-TCO-
Saco) 

Fridstedt, Karin Led Saco 

 
Arbetsmiljöverket 

  

Referensgrupp för 
regeringsuppdraget  Kvinnors 
arbetsmiljö 
 

Fristedt, Karin 
 

Saco 

Programråd för arbetsmiljö- och 
arbetsskadestatistik 

Fristedt, Karin 
 

Saco 
 
 

Samråd på Arbetsmiljöverket med 
arbetsmarknadens parter 

Fristedt, Karin 
 

Saco 
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Finansdepartementet 

  

En kommunallag för framtiden 
 

Rollbäck, Kristina Lr 

Statens överklagandenämnd 
 

Merkel, Lars, led Jusek 

Folk o Försvar, styrelsen Arrius, Göran, ordförande  Saco styr 
 

Försvarsunderrättelsedomstole
n 

Arrius, Göran, led Saco 
 

Folksam liv Arrius, Göran, led fr.o.m. 17 
april 

Saco 
 
 

Förenade livs 
försäkringsnämnd                      

Wennström Ossian Saco 

Försäkringskassans fackliga 
nätverk 

Andrén, Thomas Saco 

Universitetskanslersämbetets 
referensgrupp  
 

Lilliefeldt, Emelie  Saco 

Institutet för 
arbetsmarknadspolitiska 
utvärderingsstudier IFAU, ref gr 
 

Oscarsson, Eva   Saco 

 
Integrations- och jämställdhetsdepartementet 
Rådet för integration i arbetslivet Arrius, Göran, led 

ordf. fr.o.m. 18 okt.  
Saco styr 
 

Integration i arbetslivet, rådet för, BU 
 

Edström, Josefin, led   Saco 

Nämnden mot diskriminering Maier Söderberg, Lena, led 
Bengtson Ekström, Katarina, 
ers   

Saco 
AEA 
 
 

Jämställdhetsrådet Edström, Josefin  
Karlström, Karin  

Saco 
Saco 
 

Justitiedepartementet    
Utredning om stärkt meddelarskydd 
för privatanställda i offentligt 
finansierad verksamhet 
 

Solberg, Nils Erik Läkarförb 
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Kungafonden Arrius, Göran, huvudman Saco  
 

Kyrkans Pensionskassas 
styrelse                      

Ossian Wennström 
suppleant 

Saco 

 
Migrationsverket 

  

Projektet Ny väg in Edström, Josefin Saco 
 
Pensions- och försäkringsnämnder etc 1 
Saco SalusAnsvar Försäkrings AB, 
prövningsnämnden 

Boldt, Göran, led  Saco 
 
 

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB, 
styrelsen 

Edward, Anders, ordf.  Saco 
 
 

Referensgrupp för 
organisationer och näringsliv  
 

Rollbäck, Kristina Lr 

Regionalt arbetsmarknadsråd Alexander Beck Civilek 
 

 
Rådet för 
kulturarbetsmarknaden 

 
Stina Hamberg, led 
Bo Westas, ers. 

 
DIK 
DIK 
 

Sacos fackliga stipendiefond Boldt Göran, kassaförvaltare 
Benny Johansson, 
kassaförvaltare fr.o.m. 131216 

Saco 
Saco 

Sacos och KyrkA:s fond för 
humanitära och kyrkliga 
ändamål 
 

Boldt Göran, kassaförvaltare 
Benny Johansson, 
kassaförvaltare fr.o.m. 131216 

Saco 
Saco 

SCB   
Expertgrupp för 
arbetsmarknadsstatistik på SCB 
(EFAM) 
 

Oscarsson Eva, led  
 

Saco 
 
 

SIAK-nämnden Danielsson, Anna, led  Saco 
 

SUN-nämnden Danielsson, Anna, ers  Saco 
 

                                                        
1 Uppdrag för Saco-S redovisas i verksamhetsberättelse för Saco-S. Pensions- och 
försäkringsnämnder etc. återfinns bl. a. uppdrag med anknytning till parterna 
inom kommuner och landsting. Dessa uppdrag redovisas i Akademikeralliansens 
årsredovisning - deras egen verksamhetsberättelse. 
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Stiftelsen för 
Insamlingskontroll 
 

Bergh, Kerstin, led Civilek 
 

Stora Sjödahls pensionsstiftelse Wennström, Ossian Saco 
 
Socialdepartementet 

  

Etisk plattform 
 

Wijkström, Anitha Saco 

Genomförandet av nya EU 
direktiv på upphandlingsområdet,  
ref gr 
 

Andrén, Thomas Saco 

Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd 

Rödholm, Martin, led 
Tegerstedt, Gunilla, ers 
Palmér Mats, ers 
Toremalm, Henrik, ers  

Läkarförb 
Läkarförb 
Läkarförb 
Tandläkarfö
rb 
 

Socialförsäkringsutredningen, 
Referensgrupp 
Arbetslöshetsförsäkringen 
 

Wennström, Ossian led Saco 
 
 

Socialförsäkringsutredningen, 
Referensgrupp arbetsmarknadens 
parter 
 

Strömgren, Marie- Louise, 
led Wennström, Ossian, led 
 

Saco 
Saco 

Centralförbundet För Socialt Arbete 
(CSA) 

Fränkel, Titti, led  
Sköld, Camilla, ers 

Akadem SSR 
Akadem SSR  
 

Pensionsåldersutredningen Wennström, Ossian 
Larsson, Helena (avslutad 
april) 

Saco 
Saco 
 
 

 
Svenska kyrkans 
församlingsförb, 
statistikkommitté 

 
Danielsson, Anna, led  

 
Saco 

 
Sveriges Nationaldag, stiftelsen 

 
Arrius, Göran, led 

 
Saco styr 

 
Stockholms Universitet 

  

Stressforskningsinstitutet, styrelsen Karlström, Karin vice ordf Saco 
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TAM-Arkiv Styrelse Blom, Veronica, led Saco 
 

Trafikskadenämnden Sandhaag, Olle, led 
Strömgren, Marie Louise, ers  
Hildingsson, Kerstin, led 
Merkel, Lars, ers 

Saco 
Saco 
Saco 
Jusek 

Utbildningsdepartementet   
EU-frågor inom utbildningsområdet, 
arb gr 
 

Wallberg, Nicklas Saco 

Sfi-utredningen, ref gr 
 

Edström, Josefin, led Saco 

Utrikesdepartementet   
Nationella kontaktpunkt vid UD/IH 
avseende OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag 

Lidehäll, Paul, led Sveriges Ing 

 

Internationell verksamhet 
LO, TCO och Saco 
Brysselkontoret 

Arrius, Göran, ordförande  
Ehinger Berling Åsa, led 

Saco styr 
Saco 

 
EFS, Europafacket (ETUC) 

  

Europafackets styrelse 
(Executive Committee)  

Arrius, Göran, led 
Wijkström, Anitha, ers 

Saco styr   
Saco styr      

 
EFS: Kommittéer och arbetsgrupper 
Arbetsgruppen för migration 
och integration 
 

Edström, Josefin Saco 
 

Arbetsgruppen 
för arbetstagarinflytande 
 

Larsson, Helena, ers 
 

Saco 
 

Ekonomi och sysselsättning, 
komm 

Andrén, Thomas Saco  
 
 

Europeiska 
socialfondskommittén 

Ehinger Berling, Åsa ers  Saco 
 

Handels- och 
globaliseringsfrågor, arb gr 
 

Lidehäll, Paul, ers Sveriges Ing 
 

Kollektiva förhandlingar och 
löntagarinflytande, komm 

Maier Söderberg, Lena  2:e ers Saco 
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Kvinnokommittén Gatti, Anna SULF 
 

Netlex (nätverk f arbetsrättsliga 
frågor) 

Maier Söderberg, Lena, led  Saco 
 
 

Partsrelationer och arbetsrätt, 
arb gr (Social Policy and 
Legislation)  
 

Maier Söderberg, Lena, 2:e ers  Saco 
 
 

Press och kommunikation Ferndahl, Eva  Saco 
 

Socialt skydd, arb gr Wennström, Ossian, 2:e ers Saco 
 

Ungdomskommitté Ehlin Kolk, Maria Saco 
 
EU-kommissionen, 
rådgivande kommittéer 
m.fl. 

  

Europeiska Unionens 
ekonomiska och sociala 
kommittén, EESK 
 

Lidehäll, Paul, led  Sveriges Ing 
 

Focal point Svenskt 
informationsnätverk för 
Europeiska arbetsmiljöbyrån i 
Bilbao 

Fristedt, Karin 
 

Saco 
 
 
 
 

Rådgivande kommitté för hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen 
 

Fristedt, Karin, ers  
 

Saco 
 

EU-kommissionens rådgivande 
kommitté för fri rörlighet för 
arbetstagare 

Oscarsson, Eva, led  Saco 
 
 
 

EU-kommissionens kommitté 
för den Europeiska 
Socialfonden 

Oscarsson, Eva, led  Saco 
 
 
 

Rådgivande kommitté f 
migrerande arbetares sociala 
trygghet 

Wennström, Ossian, ers Saco 
 
 

 
Eurocadres 

 
Häggström, Britt Marie, led  

 
DIK 
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Svenska ILO-kommittén 

 
Oscarsson, Eva  

 
Saco 

 
NFS 

  

Arbetsgrupp för arbetskraftens 
rörlighet, NFS 

Oscarsson, Eva Saco 
 
 

Bastun Ehinger Berling, Åsa, led  
 

Europautskottet Ehinger Berling, Åsa, led Saco 
 

Klimatgrupp Teräs, Marita, led  Naturvetarna 
 

Strategigrupp Ehinger Berling, Åsa, led Saco 
 

NFS styrelse Arrius, Göran, led 
Wijkström, Anitha, led 

Saco styr   
Saco styr  
     

Tillväxtnätverk Andrén, Thomas Saco 
 
TUAC (OECD) 

  

Arbetsgrupp för ekonomisk 
politik 
 

Andrén, Thomas Saco 
 

Internationell handel, 
investeringar och 
multinationella företag, arb gr 

Lidehäll, Paul Sveriges Ing 
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Inledning 
2013 års kongressbeslut har legat till grund för årets verksamhet. 
Inriktningen i det samhällspolitiska dokumentet Akademikernas ansvar 
har varit vägledande för styrelsens och kansliets arbete. Särskilt 
prioriterade områden har varit lön (livslön, lönespridning m.m.) och 
utbildning och forskning. 

Den 31 december hade Sacoförbunden tillsammans 652 966 medlemmar. 
En ökning med 1,1 procent jämfört med ett år tidigare. Antalet 
yrkesverksamma ökade mer än dubbelt så mycket till 499 111 medlemmar, 
en ökning med 2,3 procent. 

Organisationen och ledningen 

Sacos styrelse 
Sacos styrelse har sammanträtt åtta gånger, varav en gång under internat. 
Ett beslut fattades per capsulam.  

Styrelsens ledamöter 2014: 
Göran Arrius, ordförande 
Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer, förste vice ordförande 
Henrietta Huzell, Sulf, andre vice ordförande  
Ivar de la Cruz, Naturvetarna 
Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR 
Magnus Hedberg, Jusek 
Mikael Igelström, Civilekonomerna  
Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund 
Ann-Charlott Juliusson, Saco-förbundet Trafik och Järnväg 
Marie Wedin, Sveriges läkarförbund 
Anitha Wijkström, SRAT  

Adjungerad: Johannes Danielsson, ordförande Saco Studentråd, t.o.m. 
oktober. Fr.o.m. november Kristin Öster, ordförande Saco Studentråd. 

Vid sammanträdena deltog Sacos kansliledning med kanslichef, 
samhällspolitisk chef och kommunikationschef samt presschefen. 
Styrelsens sekreterare var Nina Mimon.  

Sacos ordföranderåd 
Tre ordföranderåd har ägt rum, varav det ena i internatform för 
förbundsordförande.  
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Ordföranderådet 5 mars 
Ordföranderådet innehöll till större delen information om olika aktuella 
frågor hos Saco och förbunden.  
 

Ordföranderådet 26–27 maj 
Förbundens ordförande träffades under ett internat. Förutom 
informationsutbyte om aktuella frågor fick de en föreläsning av Karin 
Karlström om psykologiska perspektiv på lön. De hade också grupparbete 
för att diskutera hur de ser på Saco, arbetsmarknaden och samhället om 
tio år. Internatet avslutades med besök av Pernilla Baralt, tf chef för 
Europeiska kommissionens representation i Sverige, som talade om 
resultatet av EU-valet.  
 

Ordföranderådet 16 oktober 
Mötet handlade främst om fackets förhållningssätt till högerpopulism och 
Sverigedemokraterna. Författaren och journalisten Mats Wingborg talade 
om bakgrunden till det som kan kallas högerpopulistiska partier i Europa 
och redogjorde för Sverigedemokraternas (SD) ursprung och politik. Han 
gav också sina egna åsikter kring hur fackliga organisationer bör förhålla 
sig till SD. Lena Maier Söderberg, chefsjurist på Saco, gjorde en rättslig 
översikt gällande fackligt medlemskap och att vara aktiv i 
främlingsfientligt parti. Hon informerade också om bakgrunden till den 
demokratiklausul som Saco tog fram år 2000 och som många av 
förbunden valt att ha i sina stadgar. Eva Ferndahl gick igenom en 
sammanställning av hur förbunden svarat på frågor om huruvida man kan 
vara medlem eller förtroendevald i ett förbund och samtidigt vara med i 
SD. Mötet avslutades med en eftervalsanalys av Sacos presschef Anders 
Jonsson. 
 

Saco Studentråd 
Saco Studentråd har kongress varje år. Studentrådet är ett rådgivande 
organ till Saco men styr i allt väsentligt sin egen verksamhet. 
Huvuduppgiften är att i samråd med förbundens studentorganisationer 
föra en studentpolitisk debatt.  
 
Vid kongressen den 30 november–1 december 2013 valdes följande 
styrelse för år 2014:  
Johannes Danielsson, Akademikerförbundet SSR, ordförande  
Kristin Öster, Psykologförbundet, vice ordförande  
Daniel Kjellén, Jusek  
Erik Nordin, Tandläkarförbundet  
Gustav Lindskog, Sveriges ingenjörer  
Leo Wallin, Naturvetarna  
Pernilla McAlavey, Jusek  
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Robert Ljungquist, Lärarnas Riksförbund  
Sofie Ivarsson, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 
 
Vid kongressen den 29–30 november 2014 valdes följande styrelse för år 
2015:  
Kristin Öster, Psykologförbundet, ordförande  
Daniel Kjellén, Jusek, vice ordförande  
Begmohammed Derakshande-Tomadj, Akademikerförbundet SSR 
Malin Påhls, SRAT 
Julia Boström, Sveriges Arkitekter 
Gustav Lindskog, Sveriges Ingenjörer 
Johan Billman, Sveriges Ingenjörer 
Peter Solsjö, Naturvetarna 
 
Saco Studentråd har under 2014 arbetat med den externa fokusfrågan 
Snabbt in på rätt jobb, utbildning för framtidens välfärd och 
arbetsmarknad. Frågan om studenters möte med arbetsmarknaden har 
genomsyrat hela årets verksamhet.  
 
Studentrådet har bemött frågan om en stärkt kontakt med 
arbetsmarknaden under utbildningen i rapporten Arbetsanknytning 
(Lilliefeldt, 2014) samt PM:et Ett krafttag för arbetsanknytning.  
 
Behovet av en stärkt arbetsanknytning har diskuterats i enskilda möten 
med Stefan Löfven (numer statsminister), Åsa Romson (numer 
miljöminister), de politiska ungdomsförbundens ordförande, CSN:s 
generaldirektör, fackförbund och andra organisationer. Frågan om 
matchningsproblematiken för studenter har även tagits upp under ett möte 
med José Manuel Barroso (dåv. Europeiska kommissionens ordförande). 
 
Saco Studentråd har fortsatt driva förslagen om matchningslån och 
relevanta sommarkurser. Det sistnämnda förslaget presenterades på en 
helsidesartikel på DN Debatt i juni 2014. Artikeln skrevs tillsammans med 
Magdalena Andersson (numer finansminister). Förslaget om relevanta 
sommarkurser fanns med i Socialdemokraternas valmanifest och 
budgetproposition.  
 
Saco Studentråd har fortsatt uppmärksamma pensionsfrågan bland unga 
samhällsintresserade. Ett seminarium hölls där Anna Petterson 
Westerberg (dåv. statssekreterare hos socialförsäkringsministern) och 
Joakim Palme (professor i statskunskap, Uppsala universitet) deltog. 
 
Studentrådets mediala genomslag har varit starkt under 2014 . 
Studentrådet förekom i drygt 120 artiklar. Mediegenomslaget var något 
lägre än föregående år men bedöms ha varit av högre kvalitet. 
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Saco Studentråds interna fokusfråga var under 2014 Studentfackligt 
ledarskap idag och imorgon. Studentrådet har under året utformat och 
genomfört en ledarskapsutbildning för fackligt förtroendevalda studenter.  
Syftet med utbildningen var att ge kunskap och verktyg för ledarskap i 
studenternas fackliga och politiska arbete. Responsen från federationen 
och deltagarna har varit positiv.  
 
Studentrådet har utöver ledarskapsutbildningen gjort en rad insatser för 
att stötta studentsektionernas arbete. Studentrådet arrangerade tre 
medlemsråd, en temadag om Almedalen, en förbundskonferens och två 
ordförandenätverk. Därtill har Studentrådet besökt majoriteten av alla 
studentsektioner för att prata om studentfackligt engagemang, ledarskap 
och påverkansarbete. 
 

Särskilda federationsaktiviteter 

Utredning kring inflytande, finansiering och arbetsformer 
Vid Sacos kongress 2013 bifölls motion 10, Sacos demokrati. Motionär var 
Sveriges Ingenjörer. Kongressbeslutet var att uppdra åt styrelsen att 
tillsätta en utredning för att i bred förankring se över reglerna för 
inflytande och demokratins arbetsformer i Saco samt att föreslå ändringar 
till Sacos kongress 2017. Dessutom beslutades att studentrådets motion 4, 
Justering av stadgarna om studentrådets närvarorätt, yttranderätt och 
yrkanderätt, skulle anses besvarad genom att de förslag kring 
studentrådets vice ordförandes utökade rättigheter skulle tas om hand i 
utredningen. 
 
Sacostyrelsen fastställde direktiv för utredningen den 24 mars. Som 
ledamöter i utredningen utsågs Anders Edward (ordförande), Johannes 
Danielsson (studentrådets ordförande), Sophie Silverryd 
(stadgekommittén) samt ledamöterna Lars Holmblad 
(Akademikerförbundet SSR), Mats Einerfors (Fysioterapeuterna), Heléne 
Robson (Sveriges Ingenjörer) och Margareta Jonsson (Naturvetarna). Lena 
Maier Söderberg och Anders Jonsson, båda från Sacos kansli, utsågs till 
sekreterare. 
 
Under året genomförde utredningen tre sammanträden. 
 

Assistentkonferens 
Saco arrangerade ett internat för federationens assistenter i maj. Det var 
45 deltagare från tio förbund och Sacokansliet som, förutom information 
om aktuella frågor på Saco, fick lära sig mer om hur Saco arbetar med 
sociala medier. Pressekreterare Thomas Jartsell visade bl.a. Sacos närvaro 
på Facebook och Twitter. Eva Ferndahl, kommunikationschef var inbjuden 
för att tala om hur kommunikationsavdelningen jobbar. En extern 
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föreläsare, Amanda Thunberg Åkerstrand, höll en föreläsning om stress, 
kommunikation, beteende och kroppsspråk.  
 

Introduktionsutbildning 
Den årliga introduktionsutbildningen för nyanställda inom federationen 
ägde rum den 15 och 24 oktober i Sacos lokaler. Det var 29 deltagare från 
tio förbund och Sacokansliet.  
 

Saco höstmingel  
Ordföranderådet den 16 oktober avslutades med ett höstmingel för drygt 
100 gäster. Inbjudna var bl.a. representanter från fackliga organisationer, 
studentrådet, näringslivet, myndigheter och organisationer, politiker, 
ambassadörer, journalister och opinionsbildare.  
 

Kansli 
Kansliet har under 2014 haft tre chefsbefattningar: kanslichef, 
samhällspolitisk chef och kommunikationschef. Den 1 januari 2014 
anställdes Frida Herndal på avdelningen Ledning och Samordning som 
receptionist. Därmed upphörde bemanningsavtalet med Randstad. 
 
I januari erbjöds kansliets personal en gemensam föreläsning kring hälsa, i 
företagshälsovårdens regi. Under februari erbjöds all personal 
hälsoundersökningar som vid behov följdes upp på individnivå. 
 
Ett nytt avtal med leverantör gällande kaffe- och vattenmaskiner samt 
frukt slöts. Företaget heter Smiling Faces och såväl kaffe som frukt är 
ekologiskt. 
 
En ny, digital, telefonväxel från Uno Telefoni implementerades i juni. Ett 
avtal med Resebyrå – HRG slöts i maj. En ny likabehandlingsplan antogs i 
juni. En halvdagsutbildning i brandskydd med en extern utbildare hölls för 
samtlig personal i maj. 
 

Nätverk 
Sacokansliet ingår i och samordnar flera nätverk inom federationen: 
Informatörer, webbredaktörer - sociala medier, pressansvariga, 
tidningsredaktörer, studenthandläggare, Saco-J (jurister), kanslichefer och 
förbundsdirektörer, arkivansvariga, Saco HR (personalhandläggare och 
personalchefer), jämställdhetshandläggare, statistiker, Saco-Arb 
(arbetsmarknadspolitiska handläggare), Saco-E (ekonomichefer), 
lönebildningsgrupp, samhällspolitiskt nätverk, forsknings- och 
utbildningspolitisk grupp, arbetsmiljöhandläggare, företagarnätverk, 
chefsnätverk, medlemsregisternätverk samt ett PUL-nätverk.  
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Den aktivitet som skett i nätverken under året beskrivs under respektive 
område. 
 

Medlemsregister 
Sacos medlemsregister är en viktig grund både för lönestatistiska 
databaser och för arbetet med lokala föreningar. Sacos medlemsregister får 
nya uppdateringar från Sacoförbunden varje månad. Det praktiska arbetet 
med medlemsregistret omfattar bl.a. inläsning, framtagande av 
medlemslistor och analys av medlemsflöden.  
 
Sacos kansli har idag ett övergripande ansvar för sammanställning av 
medlemslistor på kommunal- och landstingssektor. Vid årsskiftet tas listor 
över medlemmar som är anställda på respektive kommun och landsting 
fram. Under 2014 har listor till mer än 260 kommuner och 19 landsting 
skickats ut.  
 
Sacos kansli har en samordnande roll i det nätverk som samlar jurister och 
medlemsregisteransvariga och som har frågor om medlemsuppgifters 
hantering inom federationen på agendan. Under september har PUL-
nätverket haft ett sammanträde.  
 
Under 2014 hölls två utbildningar i personuppgiftshantering enligt PUL 
för assistenter på förbundskanslier som jobbar med att ta fram 
medlemslistorna via applikationen Sacofil. Applikationen förvaltas av 
Sacokansliet. 
 

Fastigheten Lilla Nygatan 14 
Under året har planenligt och löpande, oförutsett underhållsarbete, 
genomförts. Bland annat har fastighetens passersystem uppgraderats och 
en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförts. Extern konsult har 
anlitats för genomgång av fastigheten och upprättande av en långsiktig 
underhållsplan. Resultatet visar att fastigheten är i gott skick. Den 
långsiktiga underhållsplanen visar att genomsnittlig kostnad för både 
större och löpande underhållsåtgärder kommer att uppgå till ca ½ miljon 
kronor om året de kommande 15 till 20 åren. 
 
Enstaka kontorsrum har under året stått vakanta och tillfälligt disponerats 
av Sacokansliet som förråd och mötesrum. Inför 2015 är fyra kontorsrum à 
ca 9 kvm lediga för uthyrning. Rummen är fördelade på två våningsplan. 
I september värderades fastigheten av Swedbank som uppskattade 
marknadsvärdet till 104 miljoner kronor +/- 10 %. 
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Miljön 
Debattartikel publicerades i Uppsala nya tidning den 14 april med 
budskapet att högskolorna aktivt bör se över kursutbudet för att uppfylla 
högskolelagens krav på att högskolorna i sin verksamhet ska främja en 
hållbar utveckling. 
 
Vid Miljöpartiets ekonomisk-politiska seminarium i Almedalen 
presenterade Sacos sin syn på grön skatteväxling med budskapet att en 
sådan bör ingå i en större översyn av skattesystemet. 
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Internationellt 

Bevakning och påverkansarbete 
Liksom tidigare år har Saco koncentrerat sin internationella bevakning till 
EU. Viktiga frågor har varit direktivet om företagsinterna förflyttningar, 
direktivet om forskare och studenter från tredje land, 
dataskyddsdirektivet, portabilitetsdirektivet, den strategiska ramen för 
arbetsmiljö samt direktivet om företagshemligheter. Därtill har Saco 
bevakat EU:s regelminskningsarbete (REFIT). 
 
Saco har under året lagt mycket tid på att tillsammans med LO och TCO 
bevaka frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA. En 
ordförandekonferens arrangerades i januari, som resulterade i en 
gemensam facklig policy om TTIP, som sedan har översatts till engelska 
och spridits till en mängd olika aktörer. Saco talade vid en stakeholder-
konferens i Bryssel i mars. Saco har under perioden också haft möten med 
svenska och utländska ambassader om TTIP, och därutöver deltagit i 
regelbundna informella möten med svenska intressenter för att utbyta 
information om förhandlingarna. Tillsammans med LO och TCO har olika 
analyser av TTIP gjorts, bl.a. vad gäller hur ILO:s kärnkonventioner ska 
kunna garanteras. Centralorganisationerna organiserade också 
tillsammans med Svenskt Näringsliv och våra amerikanska motsvarigheter 
ett TTIP-seminarium vid den svenska ambassaden i Washington i 
november. 
 
Av resursskäl har Saco avstått att engagera sig i förslag från EU angående 
åtgärder mot odeklarerat arbete, konsultationen om statsstöd och 
omstrukturering, konsultationen om företags sociala ansvar (CSR), 
direktiv om icke-finansiell företagsinformation, direktiv om rapportering 
om företagsstyrning samt konsultationen om patent och standardisering. 
 
EFS har haft fyra styrelsemöten i mars och juni, där Göran Arrius och Åsa 
Ehinger Berling har representerat Saco. De viktigaste frågorna har utöver 
ovan nämnda varit TTIP, valet till europaparlamentet samt 
förberedelserna inför kongressen 2015. Frågan om minimilön har åter 
aktualiserats i de kongressförberedande diskussionerna. 
Koordinationskommittén har under året sammanträtt åtta gånger för att 
samordna LO:s, TCO:s och Sacos agerande gentemot EU. 
 
Åsa Ehinger Berling deltog även vid Eurocadres styrelsemöten i april och 
juni, samt i det svenska Eurocadres-rådets fyra möten under året. Vid 
junimötet åtog sig Eurocadres att med stöd av TCO och Saco driva frågan 
om företagshemligheter gentemot EU. Frågan är viktig för Sacoförbundens 
medlemmar och EFS har inte varit intresserat av att driva den. 
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NFS presidium, där Göran Arrius ingått under året, utsåg i februari 
Magnus Gissler till ny generalsekreterare. NFS hade styrelsemöte i 
Reykjavik i maj och i samband med en konferens med det fackliga baltiska 
nätverket Bastun i Tallinn i november. 
 
Saco har samordnat parternas gemensamma bidrag till regeringens 
Nationella Reformprogram i enlighet med EU2020 och den europeiska 
planeringsterminen. För första gången tilläts parterna i år också bifoga 
kommenterare till regeringens politik i det dokument som skickas in till 
EU. 
 
I slutet på maj höll IFS kongress i Berlin. Saco representerades av Göran 
Arrius och Åsa Ehinger Berling under delar av kongressen. 
 
Ullika Dahlén från Akademikerförbundet SSR har representerat Saco i den 
svenska ILO-kommittén. Förutom det ordinarie arbetet i kommittén och 
på arbetskonferensen i Genève har mycket energi lagts på konflikten med 
arbetsgivarna om den internationellt reglerade strejkrätten. 
 

Remissvar 
Saco har besvarat EU-kommissionens öppna konsultationer angående 

- Halvtidsutvärderingen av EU2020 
- Riktlinjer för konsultationer 
- Riktlinjer för påverkansanalys 
- ISDS (Investor State Dispute Settlement) i TTIP 

 

Aktiviteter och kommunikation 
En arbetsordning för Sacos internationella arbete, som tagits fram i 
enlighet med kongressbeslutet 2013, antogs av styrelsen i september, och 
en redogörelse för Sacos EU-politiska ståndpunkter sammanställdes och 
föredrogs för styrelsen i december.  
 
Saco arrangerade tillsammans med LO och TCO ett seminarium på 
Europadagen i början på maj. Temat var ”Ökad rörlighet med schyssta 
villkor”. 
 
Saco arrangerade under hösten en grundläggande kurs i EU-kunskap för 
anställda och förtroendevalda på kansliet och i förbunden. Sammanlagt 16 
personer deltog i en eller flera av de seminarier som ingick, och tio 
personer följde med på den avslutande studieresan till Bryssel. 92% av de 
som besvarade utvärderingsenkäten ansåg att de haft stor eller mycket stor 
nytta av kursen. 
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Nätverket Saco-int har haft tre nätverksmöten, och har under perioden 
också varit inbjudna till den kansli-interna Leopold-gruppen.  
 
Eva Oscarsson var utstationerad på Brysselkontoret januari–mars. 
 
Nyhetsbrevet Aktuellt i EU har idag drygt 1000 prenumeranter och kom ut 
tio gånger under året.  
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Utbildningen och forskningen 
Under året har utbildning och forskning varit ett av Sacos prioriterade 
områden. I det utbildningspolitiska arbetet har Saco bland annat lyft 
heterogeniteten och snedrekryteringen i högre utbildning och visat att all 
utbildning inte är lika lönsam. Saco har fortsatt att poängtera betydelsen 
av hög kvalitet i högskolan och kopplat det till diskussionen om högskolans 
dimensionering. Saco har under året även diskuterat de skolpolitiska 
frågorna och framhävt att de olika nivåerna i utbildningssystemet måste 
behandlas som en helhet. En initial plan för långsiktig policyutveckling på 
utbildningsområdet har tagits fram för fortsatt utveckling under 
kongressperioden. Utredningsprojektet Utbildningens Expansion syftar 
bland annat till att ge underlag till denna policyutveckling.   
 

Bevakning och påverkansarbete 
I december publicerade Göran Arrius, Håkan Regnér och Linda Simonsen 
en debattartikel på DN-debatt. Artikeln uppmärksammade avvägningen 
mellan kvalitet och kvantitet i högskolan och efterfrågade kraftiga 
kvalitetssatsningar istället för ensidiga satsningar på utbildningsplatser. 
Debattartikeln efterföljdes av ett inslag i radions StudioEtt där Göran 
Arrius och högskoleminister Helene Hellmark Knutsson deltog.  
 
I maj publicerade Emelie Lilliefeldt och Linda Simonsen en debattartikel 
på Dagens Samhälle med rubriken ”Populistiskt att kräva mindre 
skolklasser”. I artikeln lyftes att mindre klasser kan innebära sänkt 
lärarkvalitet. Emelie Lilliefeldt och Håkan Regnér har också publicerat en 
krönika i Naturvetaren om kompetens och matchning på 
arbetsmarknaden. Två bloggar har publicerats, en om högskolereformen 
1976 och en om gymnasieskolan och rekrytering till olika 
gymnasieprogram. 
 
Linda Simonsen föreläste om högskolans utbyggnad på Saco-S och CSN:s 
årsmöte i maj. En liknande presentation hölls för förbundskanslichefer i 
norska Akademikerna i juni. Sacos utbildnings- och forskningspolitiska 
arbete har också presenterats för Sacos styrelse.  
 
Två av de viktigaste utbildningspolitiska utredningarna 2014 var Harriet 
Wallbergs utredning om högskolans kvalitetssäkringssystem och Lars 
Haikolas utredning om högskolans utbildningsutbud. Saco har deltagit i 
referensgrupp, konferens och möten med anledning av Harriet Wallbergs 
utredning. Saco deltar också i referensgrupp för Lars Haikolas utredning 
om högskolans utbildningsutbud, en utredning som redovisas under 2015.  
 
Saco har också deltagit i andra referensgrupper och haft möten med olika 
aktörer inom det högskolepolitiska området. Saco har exempelvis deltagit i 
ett möte med OECD:s Sverigemission inför nästa Economic Outlook. Saco 

Verksamhetsberättelse 2014



15/66 

har också träffat UHR:s utredare i nätverkssyfte samt för att diskutera 
deras omvärldsbevakning. Saco har deltagit i regeringskansliets EU-
referensgrupp om utbildning samt deltagit i referensgruppsmöte på UKÄ 
om resurstilldelning. Saco har också diskuterat gemensamma 
utbildningspolitiska utgångspunkter med LR, SULF och 
Skolledarförbundet.  
 
Sacos utbildnings- och forskningspolitiska nätverk har under året haft tre 
möten. Under våren samarbetade förbunden mycket inom ramen för 
Akademikernas högskolepolitiska forum och antalet nätverksmöten 
begränsades därför till ett. Det mötet berörde en EU-konsultation. Under 
hösten hölls två nätverksmöten som främst handlade om det nya 
kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning.  
 
Det forskningspolitiska arbetet har under 2014 främst bestått av 
omvärldsbevakning. Saco har bland annat följt de utredningar som varit 
aktuella på området, t ex VR:s utredning om resursfördelning till forskning 
utifrån kvalitet och relevans, VINNOVAS utredning om kriterier för 
kvalitet i samverkan, samt UKÄ:s framtagande av nytt 
kvalitetssäkringssystem för forskarutbildningen. Planeringen av arbetet 
inför den forskningspolitiska propositionen 2016 har också påbörjats. 
 

Remissvar 
Saco har under året svarat på fyra remisser inom utbildning och forskning. 
En av remisserna var en EU-konsultation. Övriga tre berörde avgifter inom 
ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning, avskaffad 
åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel samt en 
nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (NQF). 
 

Utredningar 

Utbildningens expansion 
Syftet med projektet Utbildningens expansion är att granska möjligheter 
och konsekvenser av den högre utbildningens utbyggnad, dels för att öka 
kunskapen inom området, dels för att bidra till Sacos utbildningspolicy.  
 
Under 2014 har en översiktligt PM som beskriver projektets bakgrund, 
syfte och delprojekt tagits fram. Arbete har främst bedrivits i följande 
delprojekt; Studenternas rörlighet och snedrekrytering, Högskolekvalitet 
och inkomster och Effektiv högskola. Utkast till rapporter har skrivits i de 
första två projekten, och slutversioner väntas vara klara under våren 2015. 
I delprojektet Högskolekvalitet och inkomster har även en engelsk 
vetenskaplig uppsats författats. I delprojektet Effektiv högskola har 
fördelar och nackdelar med treterminssystem sammanställts. Vidare har 
arbetet med att kvalitetssäkra och färdigställa databasen fortsatt.  
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Högskolepolitisk idéskrift 
Som ett första steg i en långsiktig, strategisk policyutveckling har Sacos 
utbildningspolitik sammanställts i en Högskolepolitisk idéskrift. 
 

Aktiviteter och kommunikation 
I april ordnade Saco och tio Sacoförbund konferensen Akademikernas 
högskolepolitiska forum. Temat var ”Hur kan utbildning och forskning 
bidra till att skapa jobb och välfärd – idag och i framtiden?” Konferensen 
var en förbundsdriven aktivitet där Saco främst bistod med projektledare 
och administrativt stöd. Konferensen var fullsatt och utvärderingen visar 
att 97 procent tyckte att konferensen var bra eller mycket bra. Göran 
Arrius öppnade konferensen och Emelie Lilliefeldt deltog i en i panel om 
arbetsmarknadsanknytning i högre utbildning. 
 
Temat för Saco i Almedalen 2014 var ”Utbildning ska löna sig”. Håkan 
Regnér och Linda Simonsen höll inledande presentationer på Sacos 
seminarier om snedrekrytering (Klassresa via högskolan) och 
högskolekvalitet (Vad är viktigast – högskolans status eller kvalitet?). 
Se även övrig rapportering om Almedalen. 
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Arbetsmarknaden 

Bevakning och påverkansarbete 
Under året har kansliet deltagit i olika samråd och referensgrupper. Bland 
dessa kan nämnas Arbetsförmedlingens partsråd, IFAU:s referensgrupp, 
SCB:s expertgrupp för arbetsmarknadsstatistik och Arbetsförmedlingens 
expertgrupp för yrkesprognoser. Saco har även deltagit i dialogmöten med 
Arbetsförmedlingen om en förbättrad verksamhet i de regionala 
arbetsmarknadsråden. 
 
Tre möten i nätverket Saco-arb har ägt rum. Nätverket består av 
representanter från förbunden som arbetar med arbetsmarknadsfrågor. På 
mötena diskuteras bland annat prognosfrågor och aktuella 
arbetsmarknadspolitiska och integrationspolitiska frågor. Till mötena 
inbjuds även externa talare. Under 2014 bjöds bl.a. gäster från IFAU, 
Arbetsförmedlingen, Statskontoret och Stockholms universitet in (se även 
under rubriken Integration). 
 
Saco har deltagit i arbetet inom två utredningar; Översynen av 
Arbetsförmedlingen (Dir. 2014:15) och Utredningen om 
matchningsanställningar (A 2014:D). 
 
Saco har en plats som ledamot i IAF:s insynsråd (Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen). Insynsrådet har möten fyra gånger per år. 
 
Enligt beslut på Sacos kongress hösten 2013 har kansliet intensifierat sitt 
arbete inom ramen för EU:s struktur- och investeringsfonder. Saco har en 
plats som ersättare i Kommittén för Europeiska socialfonden och deltog 
under våren i ett möte i Bryssel. Under hösten har kansliet kontinuerligt 
följt arbetet med att inleda den nya programperioden för EU:s struktur- 
och investeringsfonder, framförallt genom att ge inspel till Svenska ESF-
rådet i formuleringen av det nationella handlingsprogrammet för 
Socialfonden. Saco har deltagit i Övervakningskommittén för socialfonden, 
och även förhandlat med LO och TCO om representation till de regionala 
strukturfondspartnerskapen. Saco har därmed kunnat nominera personer 
från förbunden till flera av de regionala partnerskapen och stödja deras 
arbete. 
 
Vidare har Saco deltagit i en referensgrupp vid framtagandet av rapporten 
Key Challenges Facing European Labour Markets: A Joint Analysis of 
European Social Partners.  
 

Remissvar 
Fyra remissyttranden har lämnats in; Unga som varken arbetar eller 
studerar – statistik, stöd och samverkan, Mer fokuserad nedsättning av 
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socialavgifterna för de yngsta, Förtydliganden och förenklingar inom det 
arbetsmarknadspolitiska regelverket och Åtgärder mot felaktiga 
utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
 

Utredningar 

Akademikers arbetsmarknad 
Arbetet med Akademikers arbetsmarknad återupptogs 2014. Nya data 
beställdes från SCB. De levererades först i november och december efter 
stora förseningar och kvalitetsproblem. Analysarbetet påbörjades i 
november. En intern workshop om de första preliminära resultaten 
genomfördes.  
 

Framtidsutsikter 
Årets utgåva av Framtidsutsikter togs fram i samverkan med förbunden 
under hösten 2014. Inför arbetet genomfördes en kortare kurs för nya 
prognosmakare på förbunden. 
 

Aktiviteter och kommunikation 
Framtidsutsikter presenterades på Saco Studentmässor i Stockholm och 
Malmö. I samband med att pressmeddelande släpptes fick rapporten stor 
medial uppmärksamhet. Bl.a. intervjuer med Thomas Ljunglöf i Metro, P3 
Nyheter, Dagens Nyheter och TT. TT-artikeln spreds till ett stort antal 
tidningar runt om i landet. Pär Karlsson blev också intervjuad av P4 
Jönköping. Sammanlagt blev det ca 130 nyhetsartiklar och därmed blev 
det Sacos mest uppmärksammade rapport. 
 
Rapporten Ungdomsarbetslöshet – mått, orsaker och politik 
presenterades vid en extern konferens i Stockholm. 
 
Saco har en plats i svenska Ileras styrelse (International Labour and 
Employment Relations Association). Saco var värd för Ileras årsmöte och 
arrangerade i samband med detta ett seminarium om den försämrade 
matchningen på svensk arbetsmarknad (45 deltagare) med talare från 
Konjunkturinstitutet och Arbetsförmedlingen. LO kommenterade. 
 
Statistik och kommentarer om arbetsmarknadsläget har lämnats till såväl 
förbundstidningar som annan media. Har resulterat i artiklar i tidningar 
som exempelvis Arkitekten, Civilekonomen och Dagens industri. 
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Saco Arbetsmarknadsdata 
Databaserna till webbsajten Saco Arbetsmarknadsdata har uppdaterats 
månatligen. Statistiken från Arbetsförmedlingen har utökats så att det nu 
går att ta fram uppgifter om inrikes respektive utrikes födda akademiker. 
En uppgradering av den underliggande statistikprogramvaran medförde 
att de program som skapar diagrammen i Saco Arbetsmarknadsdata fick 
skrivas om. I samband med det utökades även valmöjligheterna med ett 
diagram. 
 
Projekt som syftar till att göra delar av statistiken från Saco 
Arbetsmarknadsdata mer lättillgänglig på Sacos hemsida inleddes i slutet 
av året. 
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Integrationen och migrationen 

Bevakning och påverkansarbete 
Saco har inom ramen för Arbetsförmedlingens partsråd lyft frågor om 
förbättringsmöjligheter kopplade till myndighetens etableringsuppdrag 
och arbetet med nyanlända utanför etableringsuppdraget samt påtalat 
behovet av ökad kunskap om och stöd till akademiker. 
 
Saco har deltagit i en referensgrupp till Arbetsförmedlingens projekt 
Nationell Matchning, vars syfte är att utveckla arbetsmetoder för att bättre 
tillvarata och matcha den kompetens som finns hos utlandsfödda 
akademiker med de behov som finns på arbetsmarknaden. Årets fokus har 
gällt utveckling av arbetet med Yrkeskompetensbedömning (YKB).  
 
Saco har deltagit vid två möten med OCED samt besvarat ett skriftligt 
underlag i samband med organisationens uppdrag “OECD assessment for 
additional intervention to enhance integration of immigrants and children 
to immigrants in the labour market”. Saco har också deltagit i möte med 
OECD:s Sverigemission inför nästa Economic Outlook.  
 
Saco har deltagit i ett möte med utredningen om matchningsanställningar 
(A2014 D). 
 
Saco har bidragit med ett skriftligt inspel till ILO:s labour market 
integration project.  
 
Saco har inom EFS, bland annat genom EFS arbetsgrupp Migration and 
inclusion, bidragit med inspel till EFS policy och arbete i integrations- och 
migrationspolitiska frågor på EU-nivå. 
 
Saco har deltagit i ett möte med EU-kommissionens Rådgivande kommitté 
för fri rörlighet för arbetstagare. 
 
Saco har deltagit i möte med tidigare migrationsminister Tobias Billström 
angående regeringens förslag till nya regler för att motverka missbruk av 
arbetskraftsinvandringsreglerna. Saco lyfte vid detta möte även situationen 
för gästforskare och deras anhöriga.  
 
Saco har deltagit i möte med regeringens migrationsnätverk angående 
förslag från utredningen om Cirkulär migration samt regeringens förslag 
till regler för att motverka missbruk av arbetskraftsinvandringsreglerna. 
 
Bland övriga möten kan nämnas möten med: 
– Milischia Rezai, pol sak till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. 
– Ulf Kristersson, vid mötestillfället arbetsmarknadspolitisk talesperson 
för Moderaterna. 
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– Anna Rehnvall, programchef Migration vid tankesmedjan Fores. 
– SIT (Sveriges Internationella Talanger). 
– Petra Krödel, Central studievägledare och samordnare för Sfinx på KTH. 
– Anna Libietis, organisationen Svenska med baby. 
 

Remissvar 
Saco har under året svarat på följande remisser: Åtgärder mot missbruk av 
reglerna för arbetskraftsinvandring; Svenska för invandrare – valfrihet, 
flexibilitet och individanpassning. 
 

Utredningar 

Vad kostar en akademiker? 
En rapport på samma tema som årets integrationspolitiska 
Almedalsseminarium har tagits fram och kommer att presenteras under 
början av 2015. I rapporten beskrivs och jämförs utbildningskostnaden för 
en svenskutbildad akademiker med kostnaden för att validera och 
komplettera en invandrad akademikers utländska utbildning.  
 

Kunskapsöversikt utrikes födda akademiker 
Nya data beställdes i början av året från SCB men levererades först i 
december efter stora förseningar och kvalitetsproblem. Analysarbetet 
påbörjas i början av nästa år och nytt publikationsdatum för rapporten är 
maj 2015.  
 

Löneskillnader svenskfödda och utrikesfödda akademiker 
Databeställning för rapporten har gjorts. Analysarbete påbörjas i slutet av 
2015 och planerat rapportsläpp är vt 2016. 
 

Aktiviteter och kommunikation 

Vad får en akademiker kosta? 
Ett underlag med kostnadsberäkningar togs fram till och presenterades 
under Almedalsseminariet ”Vad får en akademiker kosta?”. Presentationen 
följdes av en paneldebatt där bland annat Ylva Johansson (S), dåvarande 
ekonomiskpolitisk talesman, Hanif Bali, (M) arbetsmarknadsutskottet, 
Olof Åslund, generaldirektör IFAU, Per Fagrell, Teknikföretagen, och 
Ingela Gardner Sundström, SKL, medverkade. Innan seminariet 
publicerades ett inlägg på samma tema på Sacobloggen. Efter seminariet 
sändes ett inslag om kostnadsberäkningarna i P1 morgon, en artikel 
publicerades i Örnsköldsvik allehanda och DN skrev om detsamma på 
ledarplats.  
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Saco-arbseminarium om överutbildning och validering 
Ett Saco-arbseminarium med integrationstema genomfördes i januari. 
Inbjudna föreläsare var Pernilla Andersson Joona, docent i 
nationalekonomi vid SOFI, som berättade om sin forskning om 
överutbildning bland immigranter i Sverige, Rebecca Hort, utredare vid 
Statskontoret, som presenterade rapporten ”Kartläggning och bedömning 
av valideringsinsatser för utrikes födda” och Ingela Söderman från 
Arbetsförmedlingen som presenterade det valideringsuppdrag som 
myndigheten nyligen hade fått. 
 

Möte och workshop med regeringens valideringsutredare 
Ett möte med Elin Landell, regeringens utredare med uppdrag att föreslå 
överblickbara system för validering (U 2014:G) anordnades i november. 
Syftet med mötet var att ge Saco och Sacoförbunden möjlighet att lämna 
synpunkter och inspel till utredningen. 
 

Rådet för integration i arbetslivet 
Saco var fram till den 27 mars ordförande för Ria. Under Sacos 
ordförandeskap tog Ria bland annat fram en uppdragsbeskrivning till en 
aktörsanalys av nyanländas väg till arbete och anlitade ett konsultbolag för 
att utföra detta uppdrag. Under SKL:s och TCO:s efterföljande 
ordförandeskap har fokus bland annat varit på styrning av konsulternas 
arbete och kvalitetssäkring av det färdiga underlaget. Under 2015 kommer 
ett eller flera seminarium kopplade till rapporten att anordnas.  
 
Ria anordnade även ett arbetsplatsbesök den 11 december på en av 
Skanskas byggarbetsplatser i Stockholm. Syftet med besöket var att 
studera hur företaget arbetar med kompetensförsörjning och integration. 
Skanskas program för att få in utlandsfödda akademiker i företaget var i 
fokus, ett samarbete de har bedrivit med Arbetsförmedlingen. 
 

Blogginlägg 
Under året har följande publicerats på Sacobloggen: 
– Sveriges mörka historia är levande och konkret. 
– Sverige sämst på integration – men stämmer det? 
– Löfvens integrationsstrategi väcker frågor. 
– Den bortglömda skolan. 
– Debattera gärna, men glöm inte att lyssna. 
– Nytänkande initiativ med förändring i sikte. 
– Välkommen uppgörelse om migrationen – nu dags för ökad tillsyn. 
– Har du utländsk examen? Åk till Malmö! 
 
Saco har publicerat sju blogginlägg på Sverige mot rasism.  
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Webbportalen Omstart 
Webbportalen www.saco.se/omstart har vidareutvecklats under 2014 i 
samband med att saco.se har omarbetats och anpassats för olika typer av 
mobila skärmar. Webbportalen och Sacos integrationsarbete har 
presenterats vid olika tillfällen bland annat vid Saco studentmässa i Malmö 
och för olika beslutsfattare, skolor och arbetsmarknadsutbildningen Korta 
vägen i Jönköping samt i Stockholm.  
 

Bazaren  
Saco har deltagit i arbetsgruppen, ledd av Länsstyrelsen i Stockholms län, 
som organiserar Bazaren. Arbetsgruppen har haft sju möten under året 
och ytterligare tre möten för samordning av seminarier på Bazaren.  
 

Academic power  
Saco deltagit i två referensgruppsmöten och i ett Akademikermingel. 
Göran Arrius föreläste om Omstart och Sacos integrationsarbete på 
avslutningen av Mentorskapsprogrammet i juni. 
 

Övrigt 
– Föreläsning om jämställdhet och integration vid Saco-S/CSN:s årsmöte.  
– Sacomässan i Malmö 22/11 hade fokus på karriär och invandrade 
akademiker inklusive föreläsningar om Omstart. 
– Statistiksammanställningar till media t. ex tidningen Arkitekten, Tv4, 
DN och Ekot. 
– Föreläsning om integration och den svenska arbetsmarknaden för grupp 
från Helsingfors universitet.  
– Föreläsning på SIFA (Stockholms intensivsvenska för akademiker) om 
likabehandling i arbetslivet.  
– Tre föreläsningar för Korta vägen om svensk arbetsmarknad, Omstart 
och Sacos integrationsarbete. 
– Föreläsning för studie- och yrkesvägledare om Omstart och Sacos 
integrationsarbete. 
– Medverkan på Arbetsmarknadsdag med Samordningsförbundet Välfärd i 
Nacka kommun och Academic Power i Botkyrka kommun. 
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Arbetsrätten 

Bevakning och påverkansarbete 
Sacos kansli samordnar nätverket Saco-J, en grupp som består av jurister 
från förbunden och Sacokansliet. Saco-J fungerar som ett forum för 
fördjupade arbetsrättsliga diskussioner och kunskapsutbyte. Gruppen har 
anordnat tre seminarier under den aktuella perioden. 
 
Saco har kontinuerligt haft kontakt med bland annat 
Arbetsmarknadsdepartementet, särskilt angående EU-rättsliga frågor där 
det har varit samråd om bl.a. direktivförhandlingarna om 
företagshemligheter och enmansbolag. Saco och TCO har tagit fram ett 
ståndpunktspapper till Eurocadres om företagshemlighetsdirektivet inför 
trepartsförhandlingar. 
 
Saco har deltagit i en samrådsgrupp som Arbetsmarknadsdepartementet 
håller i om EU-förhandlingarna kring ett nytt genomförandedirektiv, som 
syftar till en effektivare tillämpning av utstationeringsdirektivets krav på 
minimivillkor för utstationerade arbetstagare. Efter direktivets antagande 
medverkar Saco i en referensgrupp till utredningen om direktivets 
genomförande. 
 
Saco ingår i en referensgrupp till den parlamentariska 
utstationeringskommittén, som har i uppdrag att kartlägga 
utstationeringssituationen i Sverige samt se över reglerna kring 
utstationering på svensk arbetsmarknad. Saco har också ingått i en 
referensgrupp till utredningen om skydd för arbetstagare som slår larm 
(visselblåsare) och har haft en intern referensgrupp knuten till denna med 
representanter från Sacos förbund. Saco har också deltagit i en 
referensgrupp till utredningen om registerutdrag i arbetslivet och även till 
denna har det funnits en intern grupp med företrädare från förbunden. 
Saco har också medverkat i en referensgrupp till utredningen om 
inhyrning och företrädesrätt. Dessutom har Saco deltagit i en 
referensgrupp till utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering där 
det även funnits en intern referensgrupp med Sacoförbunden. 
 
Debatten om LAS har fortsatt, och Lena Maier Söderberg har bl. a. 
medverkat i en paneldebatt på Svensk Juriststämma. 
 
Frågan om integriteten i arbetslivet har varit aktuell, och Saco har bl.a. 
haft möte med Datainspektionen om Lexbase och skrivit en debattartikel 
om anställdas integritet. 
 
Saco har skrivit bloggar om LAS, registerutdrag och om kollektivavtal. 
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Saco har varit representerade i en referensgrupp till ett projekt om 
offentlig upphandling och kollektivavtal som Konkurrensverket ansvarar 
för. Saco har haft ett möte om offentlig upphandling med 
Socialdemokraternas riksdagsgrupp. 
 
Arbete har pågått med anledning av EFS aktiviteter om 
arbetstagarinflytande, dvs. information och samråd till arbetstagare och 
styrelserepresentation för anställda. 
 

Remissvar 
Saco har svarat på ett antal remisser, bl.a. om stärkt meddelarskydd för 
privatanställda i offentligt finansierad verksamhet, visselblåsare – stärkt 
skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, 
registerutdrag i arbetslivet, nya regler om upphandling och aktiva åtgärder 
mot diskriminering. Saco har också lämnat synpunkter på direktivförslag 
om enmansbolag, om aktieägarnas rättigheter och om skydd för 
företagshemligheter. 
 

Aktiviteter och kommunikation 
Pressmeddelanden har skrivits om att det är bra att arbetsgivare inte ska 
kunna få utdrag ur belastningsregistret och med anledning av betänkandet 
om visselblåsare. 
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Lönerna 

Bevakning och påverkansarbete 
Resultaten från antologin Lönespridning, som släpptes i oktober 2013, 
presenterades vid ett stort antal tillfällen. Flera seminarier anordnades 
utifrån de olika kapitlen i antologin i början av året och även seminarier på 
Sveriges läkarförbund och Sveriges Ingenjörers förhandlingsavdelning. 
Saco höll föredrag på Stockholms och Linköpings universitet om livslöner 
och lönespridning.  
 
Kapitlet ”Ett psykologiskt perspektiv på lön” i Lönespridningsantologin 
har presenterats vid ett antal seminarier:  

- Saco-seminarium 11/2 
- Nätverksmöte inom Kompetensgruppen för personalchefer och 

lönespecialister inom ett antal större företag (12/3) 
- Förtroendevalda inom Psykologförbundet (20/3) 
- Akademikerföreningen på Scania (24/3) 
- Leadership Friday i Stockholm (4/4) och Lund (11/4) 
- Akademikeralliansens årsmöte (10/4) 
- Akademikeralliansens ombudsmannamöte (23/4) 
- DIKs kanslimöte (25/4) 
- Sveriges Ingenjörers förhandlingsdelegation (21/5) 
- Sacos ordföranderåd (26/5) 
- KyrkAs fullmäktige (3/6) 
- Psykologförbundet Jönköpings landsting (16/6)  
- Malmö stads centrala Sacoråd (KK, 25/11) 

 
Kapitlet uppmärksammades i olika typer av media: 

- Svenskt Näringsliv (webbnyhet 19/3) 
- Ny Teknik (19/3) 
- Ingenjörskarriär (24/3) 
- PING (nr 2) 
- Psykologtidningen (nr 3)  
- Naturvetare (nr 3)   
- Vårdfokus (nr 4) 
- Naturvetare (nr 4) 
- SRAT-informationen (nr 3) 
- Kyrkfack (nr 3) 

 
En debattartikel om dålig lönsamhet för högre utbildning i Sverige 
publicerades i DN juni. Saco medverkade i Dagens eko i augusti och Metro 
i september om utbildningars lönsamhet. 
 
Robert Boije och Lena Granqvist kommenterade vice riksbankschef Martin 
Flodens penningpolitiska anförande på Saco i maj.  
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Lena Granqvist undervisade om lönebildning på Stockholms universitet på 
vår- och höstterminen. Ett antal Sacomedarbetare höll föredrag om 
lönebildning m.m. för förbundskanslichefer i norska Akademikerna i juni. 
I december hölls ett föredrag om lönebildning för 
kommunikationsnätverket. 
 
Arbetet med att förbereda temat Löneskillnader mellan kvinnor och män 
för den gemensamma ordförandekonferensen för LO, TCO och Saco pågick 
under hösten. 
 
Informella samtal pågår mellan Svenskt Näringsliv, Almega och Saco kring 
den lokala och individuella lönebildningen. 
 
Saco har deltagit i ett referensgruppsmöte för IFAU:s regeringsuppdrag 
om lägstalöner och kollektivavtal. Dessutom har Saco har deltagit i 
referensgruppsarbete för Konjunkturinstitutets regeringsuppdrag om 
Sektorsvis lönebildning och arbetsmarknadsutfall. 
 
Lönebildningsgruppen har haft fem sammanträden under året.  
 

Utredningar 
I början av oktober släpptes rapporten Akademikernas lokala 
löneprocesser. I samband med lanseringen skrevs en blogg. 
Pressmeddelande som skickades fick viss uppmärksamhet i sociala medier. 
 

Aktiviteter och kommunikation 
Under året har livslönekurvorna för olika akademiska utbildningar och 
skillnaderna i mäns och kvinnors livslöner kommunicerats. Via webb, 
twitter, bloggar och debattartiklar har frågorna lyfts kontinuerligt.  
 
Behovet av löneutveckling, lönespridning och synen på de strukturella 
löneskillnaderna formulerats tydligare. Medlingsinstitutet arrangerade en 
konferens på temat och Göran Arrius deltog. 
 

Verktyg och stöd 

Databaser 
Bearbeting och inläsning för anpassning till Mystik och Saco Lönesök 
(desktop och mobil variant) har gjorts av löneenkäter för 16 av 
Sacoförbunden samt för partsgemensamma statistikdatabaser för 
kommuner och landsting, staten (två tillfällen per år), Sv Kyrkan, Sv 
Näringsliv (från sju olika arbetsgivarorganisationer), KFO, FAO, Fastigo, 
KFS och Arbetsgivaralliansen. Den partsgemensamma statistiken från 
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privat sektor läses endast in i Mystik. Sacogemensamma underlag har 
också skapats för vidare inläsning i Saco Lönesök.  
 

Statistikavtal och partsgemensam statistik  
Saco har deltagit vid partsgemensamma statistikkommittémöten (Sv 
Kommuner och Landsting, Arbetsgivarverket, Sv Kyrkans 
arbetsgivarorganisation, KFO, FAO och KFS). Saco har också deltagit för 
förhandlingsorganisationernas räkning i utvecklingsarbete vad gäller de 
partsgemensamma klassificeringssystemen BESTA (staten), AID 
(Kommuner, landsting, Pacta) samt BSF (Sv Kyrkan). 
 
Saco har träffat Almegas arbetsgrupp för utvecklingsområde Lönebildning 
både partsgemensamt och partsenskilt. 
 
Fem möten har hållits i Akademikeralliansens statistikgrupp (ett av 
mötena förstärkt med övriga Sacoförbund). Fem möten har hållits i Saco-S 
statistikgrupp. 
 
Saco är sammankallande i förhandlingsorganisationernas statistikgrupper 
och kontinuerlig kontakt har hållits med förhandlingsorganisationernas 
ledningar. 
 
Tabellpaket för 2013 års statistik för Saco-S har tagits fram och 
distribuerats via gemensam webbarbetsplats. 
 
Presentation av 2013 års statistik har gjorts till AkademikerAlliansens 
förhandlingsdelegation. 
 
Arbetet med den partsgemensamma utvärderingen 2014 av RALS T 
(rapport) har slutförts. Deltagande i tre partsgemensamma konferenser 
och partsegna presentationer. 
 

Löneenkäter och digitalt enkätverktyg 
Forskaren Marika Wenemark presenterade sin rapport 
”Förbättringsarbete i Sacoförbundens löneenkäter” vid möte med 
förbundens statistiker. Arbetet avser 2013 års löneenkäter och rapporten 
har beställts av Saco och tagits fram i samarbete med Saco, 
Civilekonomerna, Naturvetarna och Jusek. 
 
En responsiv mall för enkäter i mobil och desktop har utvecklats av Alstra i 
samarbete med Saco och förbunden. Mallen var klar att använda vid 2014 
års insamling av löneenkäterna. 
  

Verksamhetsberättelse 2014



29/66 

Saco har givit stöd till Sacoförbunden i deras arbete med att ta fram 
löneenkäter. Regelbundna möten har hållits med Sacoförbundens 
representanter. 
 
Tvådagars löneenkätinternat har ägt rum med 23 deltagare från förbunden 
med externa föreläsare från SCB (respondentpsykologi m.m.), Linköpings 
Universitet (forskning och enkäter samt våra missiv) och utvecklingschef 
från internationellt marknadsföringsföretag GMI, Global Market Insite, 
(enkäter, mobilanpassning och gamification). Sex utbildningar har hållits i 
Survey Generator med 35 deltagare från förbunden. En endagsutbildning i 
konsten att ställa frågor (om fråge- och enkätkonstruktion) har hållits i 
Sacos regi med 15 deltagare från olika Sacoförbund. Föreläsare kom från 
SCB:s enhet för mätteknik.  
 
Under 2014 har ca 300 000 enkätsvar inkommit via Survey Generator. Ca 
två tredjedelar av dessa avser löneenkäter. 20 av 22 Sacoförbund använder 
Survey Generator. 
 

Mystik – Verktyg för löneanalyser 
Nya Mystik, Mystik 5, var klar och gjordes tillgänglig för förbunden fr.o.m. 
den 15 januari. Saco har installerat Mystik (och SAS) till tio förbund (23 
användare). Förutom löpande stöd för Mystikanvändare har ett flertal 
utbildningar hållits, sju förbundsspecifika och åtta öppna traditionella 
endagsutbildningar. Det var totalt 44 deltagare från förbunden. Mystik 
finns på 20 av 22 Sacoförbund och förbunden har mellan 1 och 31 
användare. Ytterligare utvecklingsarbete av Mystik 5 har under året utförts 
av Saco och Ferrologic. 
 

Saco Lönesök 
Av 22 Sacoförbund deltar 19 och använder sig av Saco Lönesök.  
 
En gemensam workshop om Saco Lönesök för statistiker och 
kommunikatörer har hållits som en uppföljning av 2012 års gemensamma 
workshop. Det har varit kontinuerligt arbete med drift av Saco Lönesök, 
liksom upphandling av drifttjänster av Know IT från oktober 2014, test och 
felsökning i ny driftsmiljö, uppgradering och test av webbserver, webb-
applikationsserver och statistikprogramvara. 
 
Webbenkätundersökning om desktopvarianten av Saco Lönesök har gjorts, 
en enkät skickades till 50 av Sacoförbundens medlemmar. Det gjordes 
också studie och rekommendationer av användbarhetskonsult (Evry) 
baserat på användartest av desktopvarianten av Saco Lönesök baserat på 
tio Sacoförbundsmedlemmar.  
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Besöksstatistik: 2014 ca 213 000 besök varav tio procent från mobil enhet. 
(2013 ca 210 000). Saco gör månatliga sammanställningar och utskick av 
förbundsspecifik besöksstatistik. 
 

Kommunikation - Lönesök 
Under föregående år påbörjades ett djupare samarbete med förbunden om 
marknadsföring av tjänsten. Samarbetet har fortsatt och innebär alltjämt 
produktion, underhåll och distribution av ett gemensamt 
marknadsföringsmaterial som används under tre givna kampanjveckor. 
Material har använts både i externa aktiviteter och lokalt på arbetsplatser. 
Nytt tryckmaterial med fokus på lokala föreningar har tagits fram under 
året. Insatser har gjorts för sökmotoroptimering i samband med lansering 
av ny webbplats för att förbättra tjänstens synlighet i sökmotorer.  
 
Vid en sökning på ”lönestatistik” hamnar Saco Lönesök på plats sex. Vid en 
sökning på ”Saco Lönesök” hamnar Sacos information på plats ett. 
 

Lönestatistikutbildning 
En utbildning hölls för AkademikerAlliansens nya ombudsmän i 
AkademikerAlliansens statistikgrupps regi. 
 

Inspirationsdag, visuell statistik 
Den 6 maj arrangerade Saco en inspirationsdag för Sacoförbunden under 
rubriken ”Kommunicera begripligt med visuell statistik”. Seminariet 
syftade till att inspirera och bidra till utveckling av sättet vi berättar om 
och kommunicerar rapporter, utredningsresultat och olika typer av 
statistik. Fokus under dagen var de möjligheter som finns, framförallt på 
digitala plattformar, för att skapa kommunikativa visualiseringar. Dagen 
var mycket välbesökt med drygt 80 representanter från förbunden på 
plats. 
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Jämställdheten 

Bevakning och påverkansarbete 
Lena Granqvist är ledamot i Delegationen för jämställdhet i arbetslivet 
(JA-delegationen). Hon har deltagit i delegationens sammanträden och 
arbetsinternat under året. Under hösten lanserades sex 
forskningsantologier vid fyra seminarier som anordnades av JA-
delegationen och ledamöternas respektive organisationer. I november stod 
Saco värd för lanseringen av antologin Jämställdhet i socialförsäkringen, 
då bland annat socialförsäkringsminister Annika Strandhäll medverkade i 
en panel. 
 
Ett underlag kring frågan om Saco ska inrätta en styrelsebank för kvinnliga 
Sacomedlemmar togs fram och föredrogs på styrelsemötet den 23 januari. 
 
Ett underlag kring kvotering till bolagsstyrelser togs fram och föredrogs på 
styrelsemötet den 22 april. Styrelsens beslut resulterade därefter i en 
artikel i Svenska Dagbladet den 20 juni med rubriken ”Ändra lagen för att 
få fler kvinnor i styrelsen”. En blogg med rubriken ”Höj trycket på jämn 
könsfördelning i bolagsstyrelser” publicerades den 28 oktober. Bloggen 
och artikeln skickades bland annat till ansvariga ministrar Åsa Regnér och 
Morgan Johansson. 
 
En sammanställning av vad Saco sagt och tycker i olika sammanhang 
gällande jämställdhet och förslag till strategiska vägval framåt har tagits 
fram. Sammanställningen har sedan använts i det fortsatta arbetet med 
verksamhetsplaneringen inför 2015. 
 
Saco har deltagit under vårens möten med Regeringens jämställdhetsråd.  
 
Saco har deltagit i samråd på Justitiedepartementet om förslaget till EU-
direktiv om könsfördelning i bolagsstyrelser. 
 
En blogg med rubriken ”En tredje reserverad föräldramånad – ja tack!” 
publicerades den 23 oktober. 
 

Remissvar 
Saco har besvarat remissen Aktiva åtgärder mot diskriminering. Se under 
Arbetsrätten.  
 

Utredningar 
Flertalet av Sacos projekt och utredningar som redovisas inom respektive 
sakområde har ett jämställdhetsperspektiv, bland annat de inom 
utbildningen, forskningen och lönerna. 
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Projektet Familjen, föräldraförsäkringen och karriären påbörjades under 
året. Data har införskaffats och några inledande möten har ägt rum. 
Huvuddelen av arbetet sker dock under 2015. 
 

Aktiviteter och kommunikation 
Saco arrangerade den 7 mars seminariet ”Ökad lönespridning – ökad 
jämställdhet?” för att uppmärksamma den internationella kvinnodagen. 
Medverkande från Saco var Josefin Edström, Thomas Ljunglöf och 
Thomas Andrén. Därutöver deltog Svend Dahl, regeringens utredare för 
Män och jämställdhet. Saco lanserade i samband med seminariet nya 
siffror om akademikerkvinnors- och mäns livslöner. Siffrorna illustrerades 
i ny grafik på webben och fick bra spridning i sociala medier. 
 
Under året har Saco i olika sammanhang framfört ställningstagandet att 
det behövs ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen mellan män och 
kvinnor. Regeringens satsning på en tredje reserverad månad 
välkomnades i en blogg. 
 
Saco har föreläst om jämställdhet och integration vid Saco-S och CSN:s 
årsmöte. 
 
Saco har medverkat i en intervju för EU-organet Eurofound angående 
Sacos och Sacoförbundens interna och externa jämställdhetsarbete. 
Intervjun kommer att användas till en jämförande analys av hur 
arbetsmarknadens parter arbetar med jämställdhet på EU-nivå och 
nationell nivå. 
 
Saco har deltagit i panel i Svenskt Kvalitetsindex seminarium i Almedalen 
"Så (o)jämställda är våra arbetsplatser”  
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Arbetsmiljön 

Bevakning och påverkansarbete 

Arbetsmiljöverket och Arbetsmarknadsdepartementet 
Saco deltar regelbundet i olika samrådsmöten med ledningen och 
specialister på Arbetsmiljöverket. Utöver detta har Saco genom 
Arbetsmiljöverkets programråd medverkat vid ett flertal workshopar för 
att gå igenom och revidera arbetsmiljöundersökningens (SCB/AV) 
frågeformulär. Saco har även ingått i referensgruppen för 
regeringsuppdraget ”Kvinnors arbetsmiljö”. 
 
Saco har deltagit i återkommande samrådsmöten på 
arbetsmarknadsdepartementet både på tjänstemanna- och ministernivå. 
Den 17 juni deltog Göran Arrius i samrådmöte med dåvarande 
arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Mötets inriktning var 
arbetsskadestatistik och en diskussion om utvecklingen och hur man kan 
begränsa riskerna i arbetslivet. 
 

Standardisering 
Saco representeras i den förbundsgemensamma arbetsgruppen för 
standardiseringsfrågor inom arbetsmiljöområdet (ASTA) som samordnar 
LO, TCO och Sacoförbundens aktiviteter.  
 

Regionala skyddsombud 
Under året bedrev Kyrkans Akademikerförbund, Lärarnas Riksförbund, 
Akademikerförbundet SSR och fyra förbund inom Saco-P 
(Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Jusek 
gemensamt) regional skyddsombudsverksamhet. RSO-verksamheten 
finansieras till stor del av statliga medel där Sacos uppgift är att fördela 
medlen och samordna förbundens redovisning. Slutrapportering av RSO-
verksamhet 2013 är gjord. 
 
Saco deltog i oktober vid ett seminarium på LO om arbetsmiljöarbetet på 
små arbetsplatser och nyttan med regionala skyddsombud. Där bidrog 
Saco med att för kommissionen förtydliga betydelsen av denna verksamhet 
även för tjänstemän och akademiker. Seminariet skedde med anledning av 
att EU-kommissionen var på besök i Sverige för att se hur systemet med 
regionala skyddsombud fungerar. En blogg publicerades i samband med 
seminariet för att lyfta behovet av regionala skyddsombud och önskemål 
om bättre finansiering. 
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Nätverk 
Nätverket för förbundens arbetsmiljöansvariga har träffats vid sex 
tillfällen. Mötena har inriktats på informationsspridning, 
erfarenhetsutbyte och diskussion kring aktuella arbetsmiljöfrågor. 
Nätverket har haft besök av Irene Jensen, professor i forskning om 
företagshälsovårdens metoder, och av Karin Franklin från 
Försäkringskassan som pratade om arbetsskadeförsäkringen. 
 

Remissvar 
- Synpunkter i samband med myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket 

(Statskontoret). 
- Utvärdering av arbetsmiljöpolitisk handlingsplan (Statskontoret). 
- Förslag till föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 

(Arbetsmiljöverket). 
 

Förslag till föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö  
Saco har engagerat sig mycket i Arbetsmiljöverkets arbete med 
framtagandet av en ny föreskrift med inriktning på organisatorisk och 
social arbetsmiljö. Saco har svarat på den externremiss som gick ut under 
hösten 2014. Engagemanget från förbunden var stort och tio förbundssvar 
och Sacos remissvar skickades in till Arbetsmiljöverket december 2014. 
Saco publicerade också en blogg kring arbetsmiljöstatistik, psykosocial 
arbetsmiljö och föreskriften. 
 

Aktiviteter och kommunikation 
Saco var genom svenska ILO-kommittén med och organiserade den årliga 
aktiviteten Världsdagen för arbetsmiljö, den 28 april. Temat var 
”Framtidens arbetsliv - utmaningar i tid och rum”. Föredragshållare var 
bl.a. Christine Mellner, Stockholms Universitet med Balansakt – 
Gränshantering, hälsa och livsbalans och Mikael Ottosson och Calle 
Rosengren, forskare vid Lunds universitet, Ska du gå hem redan? som 
fokuserar på arbetsmiljö och psykosociala arbetsvillkor inom ramen för 
kunskapsintensiv tjänsteproduktion. De studerar hur gemensamma 
spelregler vad gäller arbetets rumsliga och tidsliga förläggning 
framförhandlas, upprätthålls och kommuniceras i miljöer som präglas av 
otydlighet och gränslöshet. Blogg om aktiviteten publicerades samma dag. 
 
I juni anordnade Saco ett frukostseminarium ”Vad händer efter 1 juli?” 
efter önskemål från förbunden, med anledning av införandet av 
sanktionsavgifter i arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
 
I oktober genomfördes Gilla Jobbet där Saco och ett antal förbund deltog 
framförallt i mässans bibliotek. Blogg om eventet publicerades den 24 
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oktober. Till detta evenemang uppdaterades Vara Skyddsombud som är en 
komprimerad handbok för lokala skyddsombud med bl.a. nya bilder och 
framsida. Skriften är mycket efterfrågad och trycktes i 3 500 nya exemplar.  
Under 2014 har 2 000 ex. beställts och den har laddats ner 1 200 gånger 
från saco.se. 
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Socialförsäkringarna 

Bevakning och påverkansarbete 
Saco har deltagit i en referensgrupp till den parlamentariska 
socialförsäkringsutredningen. Saco har även deltagit i 
Arbetsmarknadsdepartementets partssamråd angående det s.k. 
portabilitetsdirektivet, både vad gäller EU-förhandlingarna, och direktivets 
genomförande. Saco har också deltagit i SO:s Försäkringsråd och i 
Försäkringskassans fackliga nätverk. 
 

Remissvar 
Saco har under perioden svarat på ett antal remisser, bl.a. Genomförande 
av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet (Fi2014/3173), 
Utredningen om en ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57), 
Ersättning för höga sjuklönekostnader (S2014/3552) och Pensionärers och 
förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 
2013:64). 
 

Utredningar 
Saco har lanserat följande rapporter: 
Inkomstförsäkringar och tid i arbetslöshet, som behandlar 
inkomstförsäkringarnas effekt på arbetslöshetslängden.  
Föräldraledighet och den framtida pensionen, som handlar om hur 
allmänpension och tjänstepension påverkas vid föräldraledighet samt 
jämför de sex vanligaste kollektivavtalspaketen.  
Det kollektivavtalade skyddet för efterlevande och pensionen. Rapporten 
handlar om skyddet för efterlevande i de fem viktigaste kollektivavtalen för 
tjänstemän i privat, kommunal och statlig sektor. 
 

Aktiviteter och kommunikation 
I samband med att rapporten Föräldraledighet och den framtida 
pensionen släpptes producerade Saco en film om hur deltidsarbete kan 
påverka pensionen. Filmen ”Deltidsfällan” spreds via Facebook och 
Twitter. På webben publicerades en pensionsguide med tips kring hur man 
bör tänka kring föräldraledighet och pension.  
 
I flera sammanhang har Saco under året agerat i frågan om höjt tak i A-
kassan, dels tillsammans med LO och TCO i olika medieutspel, dels i egna 
artiklar, bloggar och på Twitter.  
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Avtalspensioner och kollektivavtalade 
försäkringar 
Anställda på Saco har innehaft förhandlings- och nämndsuppdrag för 
Saco-S och Akademikeralliansen inom området tjänstepension och 
avtalsförsäkringar.   
 
På statlig sektor pågick förhandlingar om ett helt avgiftsbestämt 
tjänstepensionsavtal för födda 1987 och senare.  
 
På kommunal sektor pågick förhandlings- och efterarbete med anledning 
av det nya tjänstepensionsavtalet AKAP-KL. Från och med september 2014 
infördes flytträtt för avgiftsbestämt pensionskapital. De kommunala 
parterna har även förhandlat olika förslag om justeringar och 
villkorsändringar i KL-sektorns avtalsförsäkringar.  
 
Parterna på såväl den statliga som kommunala sektorn har i 
pensionsnämnderna löpande under året vårdat och tolkat avtalen på 
respektive sektor. Regelbundna träffar med pensionsarbetsgrupperna för 
Saco-S och Akademikeralliansen har även ägt rum.  
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Cheferna  

Bevakning och påverkansarbete 
Sacos chefsnätverk har träffats vid sex tillfällen under året. Mötena har 
framför allt, efter önskemål, varit inriktade på erfarenhetsutbyte och 
kunskapsöverföring. Ett tema som återkommit har varit chefsfackliga 
frågor av olika slag. Vid ett möte medverkade Christina Rollbäck (LR), 
Sacos representant i utredningen kring översynen av 
kommunallagstiftningen, för att berätta om de delar av utredningens 
arbete som är intressanta ur ett chefsperspektiv.  
 
Kapitlet ”Ett psykologiskt perspektiv på lön” i Lönespridningsantologin 
har presenterats vid ett antal seminarier under året, bland annat för 
lönesättande chefer. Kapitlet har även uppmärksammats i media. Se under 
Lönerna för mer information.  
 
En del av bevaknings och påverkansarbetet gällande chefer omnämns även 
i kapitlet Jämställdhet. 
 

Utredningar 
Arbetet med utredningsprojektet Chefen och lönesättningen har pågått 
under året. En intern PM har sammanställts efter samtal med förhandlare 
och ombudsmän kring deras syn på lokal lönebildning utifrån ett 
chefsperspektiv. PM:et ”Problem och möjligheter med individuell 
lönesättning” används som underlag i det fortsatta utredningsarbetet. En 
extern forskare från Södertörns högskola har under året arbetat med en 
fallstudie kring chefens värdering av prestationer i samband med 
lönesättning. Rapporten kommer att färdigställas och spridas i början av 
2015. 
 

Aktiviteter och kommunikation 

Saco Chefsråd 
Chefsrådet har haft fyra möten under året på temana etik, lön, chefens 
arbetsmiljö och gränslöst arbetsliv. Utifrån diskussionerna i chefsrådet har 
två guider riktade till chefer publicerats. Två nya medlemmar till 
chefsrådet har rekryterats. 
 

Seminarier Ny som chef 
Åtta seminarier på temat Ny som chef har arrangerats för förbundens 
chefsmedlemmar i Stockholm (165 deltagare), Malmö (150 deltagare), 
Göteborg (121 deltagare) och Luleå (30 deltagare)  
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Seminarier 
Två seminarier har ägt rum: ”Ett psykologiskt perspektiv på lön” (se 
Lönerna) och ”Varför ska din chef bry sig om hbtq-frågor?” (se Pride). 
 

Chefsnyheterna  
Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskap har skickats ut varannan vecka. 
En kampanj har genomförts och antalet prenumeranter ökat från ca 4 000 
till ca 5 000.  
 

www.saco.se/chef 
Strukturen har gjorts om och nytt material har publicerats kring bland 
annat chefens lön, chefens arbetsmiljö och att sätta lön.  
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Näringspolitiken och företagarna 

Aktiviteter och kommunikation 

Seminarier Att driva företag 
Saco har ordnat sju seminarier om företagande för förbundens 
medlemmar i Stockholm (142 deltagare), Göteborg (120 deltagare), Malmö 
(90 deltagare) och Luleå (17 deltagare). 
 

Nordisk konferens 
Saco genomförde en heldagskonferens på temat ”Vilken kompetens behövs 
för att växa globalt?” i samarbete med Akademikerne i Norge och 
Danmark, Akava i Finland, Esbri och Norden i fokus. 
 

Nätverksträffar 
Förbundens ansvariga för företagarfrågor har träffats två gånger under 
året. Almi har medverkat och på höstens möte diskuterades 
arvodesrådgivning.  
 
Saco har deltagit i referensgruppsmöten till utredningen för 
genomförandet av nya EU-direktiv på upphandlingsområdet. 
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Skatterna  

Bevakning och påverkansarbete 
Under året har Saco i bilaterala möten med nästa alla partiledningar 
framfört synen på behovet av en ny stor skattereform. 
 
En artikel på Dagens Samhälles debattsida publicerades den 29 oktober 
med budskapet att svensk skattepolitik har havererat och att en ny 
skattereform behövs. Artikeln var riktad till både nuvarande regering och 
tidigare. 
 
En månad senare, den 24 november, publicerades en artikel på Dagens 
Industris debattsida med fråga till den nya regeringen hur den i 
Budgetpropositionen för 2015 föreslagna höjningen av utgiftstaket 2018 
ska finansieras. Det blev ett svar på Sacobloggen efter replik från 
socialdemokraternas ordförande i finansutskottet, Fredrik Olovsson. 
 
I ett intervjuinlägg i SVT Rapport, Aktuellt och i SVT morgon-TV 
framfördes Sacos syn på regeringens förslag i Budgetpropositionen 2015 
att höja inkomstskatterna för vissa inkomsttagare.  
 

Remissvar 
Saco lämnade synpunkter på regeringens förslag i 
departementspromemorian (Fi2014/3347) ”Vissa inkomstskatte- och 
socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015” och ett remissvar 
till ”Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet” (SOU 
2014:40).  
 

Utredningar 
Rapporten Gör om, gör rätt – Sacos förslag till nytt skattesystem 
lanserades den 22 oktober.  
 

Aktiviteter och kommunikation 
Ett seminarium arrangerades den 9 december där skatterapporten Gör 
om, gör rätt presenterades och diskuterades. Professor Lars Calmfors, 
lektor Åsa Hansson och LO:s chefekonom Ola Pettersson kommenterade.  
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Offentlig sektor 

Bevakning och påverkansarbete 
I en debattartikel i Dagens Nyheter den 31 januari förde Saco ut budskapet 
att politikerna underskattar problemet med hur den offentliga sektorn ska 
kunna finansieras på lång sikt och att problemet har dolts genom stora 
omprioriteringar i statsbudgeten.  
 
I Ekonomistas den 12 mars analyserade Saco varför överskottsmålet bör 
ersättas med ett balansmål. Det publicerades också ett inlägg om 
överskottsmålet på Sacobloggen riktad till Finanspolitiska rådet. 
 
Vid Nationalekonomiska föreningens möte den 11 november 
kommenterade Saco finansminister Magdalena Anderssons presentation 
av Budgetpropositionen för 2015 år. Sacos syn på överskottsmålet, 
skattesystemet och problemet med välfärdens långsiktiga finansiering 
framfördes också.  
 
Sacos samhällspolitiska chef Robert Boije debatterade med centerns 
chefsekonom Martin Ådahl om överskottsmålet i Sveriges Radios Studio 
Ett. 
 

Remissvar 
Saco lämnade synpunkter på Statsskuldsutredningens betänkande 
”Översyn av statsskuldspolitiken” (Fi2014/583).  
 
 
  

Verksamhetsberättelse 2014



43/66 

Stabiliseringspolitik 

Bevakning och påverkansarbete 
Riksbankens reporäntebeslut presenterades samma dag som 2014 års 
ekonomiska vårproposition. I ett intervjuinlägg i Ekonominyheterna i TV4 
den 12 april framförde Saco åsikten att policymixen sammantaget var för 
stram sett till den höga arbetslösheten. 
 
På Sacobloggen den 22 maj framfördes budskapet att kritik mot 
Riksbanken är berättigad men att den är kraftigt överdriven när det gäller 
penningpolitikens negativa sysselsättningseffekter. 
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Kommunikationsinsatser - övrigt 

Varumärket Saco  
Under året har Saco tagit del av några olika kännedoms- och 
anseendeundersökningar. Saco är ett väletablerat varumärke med högt 
förtroende. Såväl erinrad kännedom som anseende bland allmänheten har 
ökat visar mätningar som presenterades 2014. Tidigare har TCO haft ett 
något högre anseende än Saco, men nu är positionerna det omvända. 
Resultatet har presenterats för styrelsen och ligger till grund för Sacos 
profilarbete och har påverkat bland annat utformningen av saco.se. Den 
visuella identiteten i digitala medier är uppdaterad i samband med 
utvecklingen av webbplatsen. 
 

Profilprodukter och presentartiklar 
Nya produkter har beställts och använts under året. Främst är det lokala 
föreningar som har beställt men de har även använts som presenter till 
föreläsare och gäster. 
 

Förbundskontakter 

Interna utskick 
Det har skickats 41 nummer av veckobrevet till förbundens 
kommunikatörer. De har även fått en årsplan över Sacos rapporter och 
seminarier. Årsplanen har reviderats vid två tillfällen. Månadsbrev till 
Sacoförbundens styrelser och kanslichefer har skickats vid sju tillfällen. 
 

Nätverk 
Den 12–13 maj anordnades ett internat för kommunikatörer med temat 
”Effektiv kommunikation med anpassning till omvärlden”. Totalt deltog 33 
personer. Kommunikatörsnätverket har träffats vid ytterligare tre tillfällen 
under året. Fokus har varit lön och hur bl.a. livslönebegreppet kan 
kommuniceras gemensamt. Nätverket har också haft en 
eftervalsdiskussion och genomgång av Sacos prioriterade områden 2015. 
 
Åtta lunchträffar har genomförts med kommunikationscheferna. 
Värdskapet för mötena ambulerar inom gruppen. Deltagarna vid dessa 
möten har starkt bidragit till den varumärkesplattform som börjat växa 
fram för Saco. Att få ett utökat stöd i rekryteringsfrågor är en förändring 
som välkomnats. 
 
I maj var redaktörerna för förbundstidningarna på studieresa i London 
under tre dagar. Syftet var att fördjupa deltagarnas kunskaper inför det 
stundande EU-valet och få en inblick i det politiska klimatet i en av EU:s 
största ekonomier. Redaktörerna besökte bland annat parlamentet, BBC 
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och tankesmedjan Open Europe som leds av svensken Mats Persson. 
Resan arrangerades av Sacokansliet. Under hösten har ett möte med fokus 
på Sacos prioriterade områden arrangerats. 
 

Opinionsbildning och aktiviteter 

Pressmeddelanden 
25 pressmeddelanden har skickats ut i samband med egna aktiviteter som 
Saco ville lyfta eller för att delta i aktuella debatter som berör Sacos 
verksamhet. 1 710 personer prenumererade på Sacos pressmeddelanden. 
 

Nyhetsbrev 
Chefsnyheterna, ett nyhetsbrev för förbundens chefsmedlemmar, har 
skickats ut varannan vecka. Under året har 20 nummer producerats. 
Nyhetsbrevet skickades ut direkt till 4 920 prenumeranter och via de 
förbund som valt att skicka ut det till sina chefsmedlemmar. Innehållet i 
brevet hämtas från nationella och internationella källor och ska ge en 
inblick i det moderna chefskapets förutsättningar samt vara ett verktyg 
som är tillämpbart i medlemmarnas vardag. Särskild tonvikt läggs på att ge 
prenumeranterna kunskap om de senaste forskningsrönen på chefs- och 
ledarskapsområdet.  
 
Saco ger ut ett Nyhetsbrev om EU som ger en inblick i händelserna i 
Bryssel ur ett fackligt perspektiv. Nyhetsbrevet om EU är öppet för alla och 
gick ut till prenumeranterna en gång i månaden. Under året har tio 
nummer skickats ut. Brevet hade 1 070 prenumeranter.  
 
Nyhetsbrev från Saco har kommit ut med 21 nummer. Brevet ger en 
samlad information om vad som händer inom Sacosfären och även djupare 
insikt i frågor som är viktiga för Saco. I december hade nyhetsbrevet 3 290 
prenumeranter. 
 

Politikerträffar 
Under våren hölls flera möten med olika partiledningar för att föra fram 
vilka frågor som Saco ansåg viktiga inför valet. Göran Arrius, Robert Boije 
och Anders Jonsson träffade antingen partiledare eller partisekreterare för 
Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet. Robert 
Boije och Anders Jonsson träffade också ledande företrädare för 
Centerpartiet och Kristdemokraterna. Efter valet i september har möten 
hållits med flera av de nya statsråden. Göran Arrius och Robert Boije har 
träffat arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och finansminister 
Magdalena Andersson. Statsminister Stefan Löfven uppvaktades mitt 
under brinnande regeringskris av Göran Arrius, Robert Boije och Anders 
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Jonsson. Göran Arrius har också träffat socialförsäkringsminister Annika 
Strandhäll. 
 

Politikerveckan i Almedalen  
Saco samordnade som brukligt förbundens aktiviteter under 
Almedalsveckan. Temat för Saco var ”Utbildning ska löna sig”. Saco 
arrangerade tre egna seminarier. Två på temat utbildning och ett på temat 
integration. För första gången gjordes också åtta podcastintervjuer med 
mer eller mindre kända personer på temat ”Vad betyder kunskap för dig?” 
Intervjuerna var fullsatta och har fått bra spridning efteråt.  
Saco deltog också i ett antal seminarier där vi var inbjudna att delta i 
andras paneler. Flera personliga möten med i förväg utvalda 
nyckelpersoner genomfördes under veckan.  
 
Tillsamman med LO och TCO arrangerades två aktiviteter som fick stort 
genomslag i sociala medier. Den ena var en uppmaning till partierna i 
valrörelsen att höja taket i A-kassan. Den andra var ett utspel om 
demokrati och öppenhet, mot rasism, tillsammans med komikern Özz 
Nüjen.  
 
Efter varje partiledartal skrevs en blogg som lästes i olika omfattning, mest 
läst blev den om Sverigedemokraterna. Efter årets Almedalsvecka har en 
större utvärdering genomförts som har diskuterats i styrelsen.  
 

Pridefestivalen 
Saco hade ett tält i Pride Park i Stockholm tillsammans med 13 förbund 
och anordnade ett fullsatt seminarium i Pride House ”Varför ska min chef 
bry sig om hbtq-frågor?” En halvdags hbtq-utbildning ordnades för 
förbundskanslier, förtroendevalda med flera. Prioriterat mål för 2014 var 
att skapa ytterligare engagemang, deltagande och synlighet i paraden, 
vilket uppfylldes då ca 400 personer från Sacofederationen deltog. Saco 
satsade också mycket på sociala medier under Pride och fick stort 
genomslag. 
 
Vid pridefestivaler i Göteborg och Malmö har de lokala föreningarna 
deltagit och använt Sacomaterial. 
 

Mediegenomslag och utvärderingar 
Se bilaga 3 
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Kommunikationskanaler 

saco.se 
Under 2014 besökte 1 130 000 personer saco.se (1 000 000 under 2013). 
Totalt antal sidvisningar för hela saco.se uppgick till 4 050 000 (3 670 000 
under 2013). Av sidvisningarna står yrkes- och utbildningsinformationen 
och Saco studentmässa för en majoritet, 2 850 000 varav 970 000 
sidvisningar genererades av funktionen vad passar jag som. Det innebär 
att ca 70 % inklusive funktionen och 65 % exklusive funktionen av 
sidvisningarna på hela saco.se gick till dessa sidor.  
 
Under året har ett omfattande projekt med att utveckla saco.se 
genomförts. En ny webbplats med uppgraderat publiceringsverktyg 
lanserades i november. Den är responsiv, har ett ökat fokus på att förklara 
vad Saco är, gör och agerar för akademiker (inte bara för beslutsfattare och 
opinionsbildare). Den har ett ökat fokus på att förklara varför facket och 
medlemskap i ett Sacoförbund är bra och även på att generera besökare till 
förbunden. Utvecklingen av nya medier har varit en integrerad del i 
projektet. 
 
Cirka 60 % av besökarna på saco.se kommer via sökningar på Google. 
Därför har det varit ett fortsatt medvetet arbete med sökord för att rankas 
högt på Google i områden som är viktiga för Saco. Det är troligen en viktig 
förklaring till den fortsatta ökningen av besökare.  
 

Sacobloggen 
Efter några år med kraftig ökning av besökare på Sacobloggen minskade 
ökningen något under 2014. Totalt hade bloggen ca 37 000 besök under 
året (jämför med 35 000 besök 2013). Antalet sidvisningar uppgick till 
52 000, en minskning jämfört med föregående år (jämför med 58 000 
sidvisningar 2013). Det skiljer sig väldigt mycket i besökare per inlägg. De 
mest besökta bloggarna driver tusentals besök, vilket visar att bloggen 
fortfarande är relevant som opinionsbildande kanal. 
 

Nya medier  
Kontot @akademikerna på Twitter hade vid årets slut cirka 3 500 följare, 
en ökning med över 50 % jämfört med 2013 (2 300 följare). Den kraftiga 
ökningen beror främst på ett strategiskt arbete för att hitta och följa 
Twitterkonton som anses vara relevanta för federationens verksamhet. Det 
är också ett resultat av en tydligare integration av Twitter som kanal i 
samband med kommunaktionsinsatser. Därutöver är det givetvis också så 
att Twitter växer som kanal, vilket genererar fler potentiella följare. 
 
Sacos Facebooksida hade vid årets slut cirka 4 500 följare, vilket är mer än 
en dubblering jämfört med föregående år (2 100 följare). Den kraftiga 
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ökningen är resultatet av riktade annonskampanjer tillsammans med en 
utveckling av innehållet på sidan. Det är en utveckling i linje med den 
analys som gjordes under 2013. 
 
Facebook driver mycket trafik till bloggen och till webbsidan. Det framtida 
arbetet handlar om att utveckla och förbättra användningen av Facebooks 
annonseringsverktyg och att följa med och göra anpassningar till de 
förändringar Facebook gör av sitt utseende och sin algoritm. 
 

Rapporter och broschyrer 
Under året har tolv trycksaker producerats.  Det är något färre än planerat, 
vilket resulterat i ett överskott i budgeten för kommunikationsavdelningen. 
Merparten av Sacos trycksaker laddas ner via saco.se. Totalt har 68 900 
nedladdningar gjorts. Nedan listas de tio mest nedladdade: 
 
Framtidsutsikter - samtliga versioner 16 150 
Ungdomsarbetslösheten - mått, orsaker och politik 7 400 
Välja Yrke - samtliga version 1 355 
Konsten att välja utbildning - inåt, utåt, framåt 1 336 
Saco Lönesök - informationsbroschyr 1 239 
Vara skyddsombud 1 149 
Lönespridning 1 115 
LAS i förändring 758 
Chefens lön 752 
Lönsamma studier - Livslönerapport 2011 688 

 
Totalt har 7 200 trycksaker beställts via saco.se. Nedan listas de tio mest 
beställda: 
 
Vara skyddsombud 2074 
Konsten att välja utbildning - inåt, utåt, framåt 1864 
Framtidsutsikter 822 
Välja Yrke - samtliga år 523 
Vi samlar Sveriges akademiker 505 
Saco Lönesök - informationsbroschyr 440 
Lönespridning 179 
Allt unga behöver veta om arbetsmarknaden 138 
Favourable Collective Agreements 100 
Orientering utan karta och kompass 95 
Skyddsombud med rätt att göra skillnad 75 

 

Rörlig media och webbsändningar 
Under året har 48 seminarier och informationsfilmer vi producerat 
webbsänts. Här redovisas de 15 filmer som haft flest visningar:  
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I Almedalen producerades åtta podcast intervjuer med mer eller mindre 
kända personer på temat ”Vad betyder kunskap för dig”. Dessa har var och 
en laddats ner mellan 5 000 och 10 000 gånger. 
 

Lokala webbplatser 
Antalet Sacoråd och föreningar som vill ha webbplatser inom det ramverk 
som Saco färdigställde förra året har ökat. Tio webbplatser är publika, 16 
webbplatser är upplagda men den lokala föreningen har ännu inte 
publicerat och två är under produktion. Dessutom finns det ett stort antal 
föreningar som har anmält sitt intresse men där jobbet ännu inte är 
påbörjat. 
 

Sacokansliets intranät  
Den 25 april lanserades ett nytt intranät. Det har mottagits bra. Nu kan 
alla anställda publicera nyheter på intranätet. Många har deltagit i en 
redaktörsutbildning och den erbjuds till samtlig kanslipersonal. En 
projektgrupp med arkivarie, IT-ansvarig och webbredaktör har drivit 
projektet. Dessutom har en referensgrupp med personal från samtliga 
avdelningar deltagit i arbetet. 
 

Distribution 
Sacos adress- och telefonbok har tryckts och distribuerats. Parallellt med 
produktionen har en webbaserad och sökbar databas producerats. Under 
2015 sker uppdateringen elektroniskt och kontaktuppgifterna blir 
fortsättningsvis åtkomliga via ett sökbart register.  
 
  

Filmer/webbsändningar Visningar
Studieteknik för universitetet, del 1 av 3. 2940
Hur kan vi hantera beteendeproblem i skolan? Saco i Almedalen 2014 2061
Saco Lönesök - lönestatistik i mobilen 1987
Saco Lönesök - Ta ansvar för din lön! 1218
Studieteknik för universitetet, del 2 av 3. 1198
Studieteknik för universitetet, del 3 av 3. 1096
Akademikernas Högskolepolitiska forum 793
Ett psykologiskt perspektiv på lönen 762
Vilken kompetens behövs för att växa globalt 594
Framblick - filmen om Saco 486
Vad passar du till? Del 1 453
Deltidsfällan - föräldraledighet, deltidsarbete och VAB påverkar pensionen 366
Varför blir det inte alltid så bra som vi vill? Saco i Almedalen 2014 358
Ökad lönespridning - ökad jämställdhet 238
Veckans viktigaste intervju i Almedalen 179
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Saco Studentmässor AB  

Saco Studentmässa 

Malmö 21–22 november 
Mässan flyttade in en ny anläggning, nybyggda Malmömässan i Hyllie. Den 
ordinarie dagen för Saco Studentmässa hade 4 774 besökare och 
välbesökta seminarier. Mässan hade 79 utställare båda dagarna, 100 
miniseminarier på fredagen och 20 på lördagen. Mässans andra dag, Din 
Karriär, var en karriärdag med särskilt fokus på invandrade akademiker. 
Flera aktiviteter, som träningsintervjuer, CV-granskning, information om 
validering av utländsk utbildning och seminarier anordnades i samverkan 
med Arbetsförmedlingen och Malmö stad, som också hjälpte till med 
marknadsföringen av dagen. Dessvärre blev besökarantalet lågt (429 
personer). 
 

Stockholm 26–28 november 
Att ha öppet tre dagar istället för två var lyckat och gav mer utrymme för 
besökarna att få prata med utställarna. Mässan besöktes av 21 628 
personer, hade 179 utställare och 130 miniseminarier per dag.  
 

Saco och förbunden 
Saco och förbunden hade en stor välkomstmonter på båda orterna. Med 
mottot ”Utbildning ska löna sig” fick studenterna studievalstrycksaker och 
information om olika yrken av Saco och förbunden. 14 förbund 
medverkade i Stockholm och 12 i Malmö.  
 
Rapporten Framtidsutsikter lanserades i samband med mässan i Malmö. 
 

Personal 
Erica Högsborn, som ersatte Mona Donnerfjord vid årsskiftet 2013/2014, 
var sjukskriven under andra halvåret 2014. Nina Mimon respektive Tiina 
Kangasniemi skötte därför istället arbetet med seminarier och 
biljettbokning- och hantering. Det visade sig fungera mycket bra att 
involvera flera från Sacos kansli i arbetet. Ekonomitjänsten köptes från 
Saco och sköttes av Renée Ek. 
 

Välja yrke 
Bok och webbversionen av Välja yrke uppdaterades med hjälp av 
förbunden och beställdes i ca 80 000 exemplar av gymnasiets studie- och 
yrkesvägledare. Drygt 10 000 ex delades ut vid mässorna och beställdes i 
enstaka exemplar. 
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Webb 
Webbsidorna som avser studieval stod för ungefär 70 procent av 
sidvisningarna på saco.se, cirka 2,8 miljoner. Sacos studievalsinformation, 
särskilt Yrken A-Ö, har haft hög placering på Google. I många fall ger 
yrkestexterna högre placering än både Wikipedia och Arbetsförmedlingen. 
 
Eftersom saco.se byggdes om på hösten påbörjades ett utvecklingsarbete 
med den del som avser studievalet, som kommer att slutföras våren 2015. 
Även webbdelen för mässorna flyttas först våren 2015 för att inte störa 
kommunikationen med besökare och utställare i samband med mässorna. 
 

Studievägledare - viktigaste kanalen till ungdomarna 
Saco Studentmässor deltog i en arbetsmarknadsmässa för studievägledare 
i september. Dessutom startades ytterligare en omgång av Sacos mycket 
uppskattade Kompetensutvecklingsprogram för studievägledare. 
Utbildningen är fyra heldagar på Sacos kansli där Saco tillsammans med 
förbunden höjer deltagarnas kunskap om akademikeryrken och 
arbetsmarknad. Huvuddelen av kursen består av förbundens 
presentationer av sina yrken och arbetsmarknad. Totalt har under 2014 16 
presentationer hållits av Sacoförbund. En Sacodag för studievägledare i 
Malmö anordnades också med samma upplägg.  
 

Sociala medier 
Mässan har fortsatt att utveckla sociala medier. Facebooksidan Välja 
högskoleutbildning har nu mer än 4 500 ”likes” och har därmed blivit 
ytterligare en bra kanal för att nå ut till ungdomar. Väljayrkebloggen är 
också en kanal som fortsätter att växa. Under 2014 hade den nästan 
23 000 sidvisningar. Sacos SYV-grupp på Facebook passerade 260 
medlemmar vid årsskiftet. Saco Studentmässors Youtubekanal, där 
filmade seminarier från mässan i Stockholm publiceras, hade drygt 40 000 
visningar under 2014. 
 

Konsten att välja utbildning 
Tillsammans med föreläsaren, bloggaren och studievägledaren Ingmar 
Andersson gav Saco ut en uppdaterad utgåva (30 000 ex) av Konsten att 
välja utbildning, en inspirationsbok inför studievalet, som komplement till 
Välja yrke. Vi kopplade också ihop våra studievalsböcker Välja yrke, 
Framtidsutsikter och Konsten att välja utbildning med ett grafiskt 
element för att visa att de kan användas som paket i studievalet. 
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Avveckling av bolaget Saco Studentmässor AB 
Eftersom det ursprungliga formella skälet till bolagsbildandet, möjlighet 
att dra moms, numera hanteras även för annan verksamhet inom Saco 
påbörjades en diskussion om avveckling av bolaget och att flytta in 
verksamheten i Saco under 2015. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Ordförandes aktiviteter 
Ordförande har medverkat i flera av Sacos aktiviteter som t.ex. seminarier 
om lokal lönebildning, skatter och jämställdhet i socialförsäkringen. Andra 
aktiviteter har varit inspirationsträffar i Stockholm och i Luleå, 
Akademikernas högskolepolitiska forum och Saco höstmingel. I vissa fall 
har Saco varit medarrangör t.ex. för gemensam ordförandekonferens med 
förbundsordförande i LO, TCO och Saco, en Nordisk konferens om 
kunskapsföretagande, Bazaren, EU-seminarium med de svenska parterna, 
Academic Powers avslutning för mentorskapsprogram och 
arbetsplatsbesök på Skanska med Ria. Göran Arrius har även träffat 
deltagarna i Saco Studentråds ledarskapsutbildning vid flera tillfällen. För 
första gången anordnades en middag för de tidigare ordförandena i Saco. 
Under Almedalsveckan närvarade ordförande vid förbundens seminarier, 
besökte externa seminarier, hade gemensamma utspel med LO och TCO, 
medverkade på en sprintförhandling på Almega, satt i Grön Ungdoms heta 
stol och hade flera möten. Några veckor senare var det Pride och då 
medverkade han på ett seminarium i Pride House. Han syntes sedan cykla 
längst fram för Saco i Prideparaden.  
 
Göran Arrius har också deltagit i olika aktiviteter som förbunden 
arrangerat. Han har bl.a. besökt Stockholms universitet under LR:s 
rekryteringsdag, deltagit vid Skolledarnas Ansvarskonferens, talat under 
en chefskonferens om fackets stöd för chefer, talat vid LR:s möte med 
kommunföreningarna och talat vid KyrkAs fullmäktige samt deltagit på 
Juseks valdebatt om invandrade akademiker. Under året har han bjudits in 
till flera lokala föreningar bl.a. styrelsen i Akademikerföreningen på SEB, 
Sacofacken i Jönköping, styrelsen i det centrala Sacorådet i SLL, LR i 
Trelleborg, Akademikerföreningen på DNB i Sverige och Saco-S i 
regeringskansliet. 
 
Sacos ordförande har deltagit, medverkat eller närvarat vid flera aktiviteter 
arrangerat av andra aktörer, t.ex. suttit i panelen under Fores lansering av 
rapporten ”Jakten på det nya kapitalet” och på Medlingsinstitutets 
konferens om lönebildning. Han har talat på seminarium i Göteborg om 
hur unga ska motiveras till högre utbildning. Andra arrangemang har varit 
Europadagen, Svensk Försäkrings årsmöte, utdelningen av Astrid 
Lindgrenpriset, SNS Tylösandskonferens, slottets seminarium om att 
Sverige har haft fred i 200 år, Riksmötets öppnande och invigningen av 
Lärarförbundets kongress. I egenskap av ordförande i Folk och Försvar har 
han deltagit i ett seminarium om Svensk-finskt försvars- och 
säkerhetspolitiskt samarbete, vid rikskonferens i Sälen och under en 
studieresa i Indien.  
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Det har varit flera möten av internationell karaktär och flera gällande olika 
EU-frågor. IFS hade kongress i Berlin, Svenska ESF-rådet hade möte för 
att prata prioriteringar och samarbetsformer för Europeiska socialfonden 
2014–2020 och i Skagen var det möte med nordiska kollegor. Året har 
annars präglats mycket av TTIP. Europaparlamentets informationskontor 
ordnade ett seminarium om handelsavtal mellan EU och USA. I november 
var Saco tillsammans med bl.a. Sveriges ambassad och Svenskt Näringsliv 
arrangörer för ett seminarium i Washington om TTIP. 
 
Eftersom det var valår blev det många politikerträffar. Efter valet blev det 
turbulent i riksdagen och regeringen och flera planerade möten ställdes in. 
De träffar som blev av var med: språkrör Åsa Romson (MP), partiledare 
och statsminister Stefan Löfven (S) (två tillfällen), partiledare Jonas 
Sjöstedt (V), partiledare Jan Björklund (FP), partiledare Annie Lööf (C), 
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), socialförsäkringsminister 
Annika Strandhäll (S). Dessutom skedde ett möte med dåvarande 
finansminister Anders Borg, tillsammans med ordförande och 
förbundsdirektör för Sveriges Ingenjörer, för att prata omställningsavtal. 
Andra politikermöten har gällt samråd inför Europeiska rådets 
vårtoppmöte, TTIP-diskussioner med dåvarande handelsministern Ewa 
Björling, möte med Socialdepartementets pensionsgrupp och högnivåmöte 
på arbetsmarknadsdepartementet om arbetsmiljö.  
 
Andra inflytelserika personer som det har varit möten med under året är 
Belgiens pensionsminister Alexander De Croo, ILO-chefen Guy Ryder, 
DGB:s tillträdande ordförande Reiner Hoffmann, EU och U.S. TTIP-
chefsförhandlare Dan Mullaney, EU-kommissionens vice ordförande Jyrki 
Katainen, GD för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen på Jan-Olof 
Dahlgren, GD på Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg, Almegas ledning och 
Riksbankens direktion.  
 
Månadsbrev har skickats till ledamöterna i Sacoförbundens styrelser och 
förbundens kanslichefer. Övrigt som kan nämnas är olika styrelsemöten 
och andra återkommande möten. Det har även varit regelbundna 
avstämningar med ordförande i LO och TCO.  
 
Slutligen kan nämnas att Göran Arrius blivit invald som ledamot i 
Kungliga Örlogsmannasällskapet. 
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Bilaga 2: Sacos viktigaste remissvar 2014 

Arbetsmarknadsdepartementet 
Remittering av promemoria med förslag till ändring  
i lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund 
av sjukdom prova annat arbete    R.96.13 
Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i  
arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)  R.94.13 
Det ska vara lätt att göra rätt - Åtgärder mot felaktiga 
utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska  
verksamheten, SOU 2014:16   R.40.14 
Betänkandet Nya regler om aktiva åtgärder mot  
diskriminering, SOU 2014:41    R.50.14 
Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm, SOU 2014:31  R.51.14 
Förtydliganden och förenklingar inom det  
arbetsmarknadspolitiska regelverket, Ds 2014:29  R.56.14 
Registerutdrag i arbetslivet, SOU 2014:48  R.57.14 
Förslag till möjlighet att meddela föreskrifter om SGI- 
skydd vid avstängning från rätt till aktivitetsstöd eller 
utvecklingsersättning    R.68.14 
 

Finansdepartementet 
Betänkandet En utvecklad budgetprocess –  
ökad tydlighet och struktur (SOU 2013:73)  R.76.13 
Promemorian Mer fokuserad nedsättning av  
socialavgifterna för de yngste   R.83.13 
Betänkandet Vissa bostadsbeskattningsfrågor (SOU 2014:1) R.5.14 
Översyn av statsskuldspolitiken (SOU 2014:8)  R.21.14 
EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om  
verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (IORP 2) R.31.14 
Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling  R.43.14 
Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet,  
SOU 2014:40    R.46.14 
Marknadsmissbruk II, SOU 2014:46   R.48.14 
Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet R.66.14 
Promemoria Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför  
budgetpropositionen för 2015   R.70.14 
 

Justitiedepartementet 
Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt  
finansierad verksamhet (SOU 2013:79)   R.9.14 
Europeiska kommissionens förslag till direktiv om ändringar  
i direktivet om aktieägarens rättigheter   R.23.14 
Europeiska kommissionens förslag till direktiv om enmansbolag R.25.14 
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Socialdepartementet 
Regelförenklingar inom pensionsförmåner   R.93.13 
Ersättning för höga sjuklönekostnader   R.28.14 
Nya regler om upphandling, SOU 2014:51 samt Ds 2014:25 R.54.14 
 

Utbildningsdepartementet 
Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och  
samverkan (SOU 2013:74)     R.81.13 
Betänkandet Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet  
och individanpassning (SOU 2013:76)   R.92.13 
Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande  
(SOU 2014:19)    R.35.14 
Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom 
högskoleutbildning    R.39.14 
Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav  
av studiemedel     R.42.14 
Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande R.52.14 
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Bilaga 3: Saco i medierna 2014 
År 2014 har för Sacos del dominerats av frågor som rör skatter, 
lönebildning, utbildning och integration. 
 
De statliga finanserna har varit föremål för debatt under året vilket har gett 
Saco möjlighet att flytta fram positionerna och göra sina åsikter hörda. I 
samband med valrörelsen tog integrationsfrågan stort utrymme. Sacos 
förslag om snabbare etablering av invandrade akademiker i Sverige fick 
framförallt medial uppmärksamhet i samband med Almedalsveckan. 
 
Precis som 2013 var utbildningsfrågan Sacos tema i Almedalen. Utbildning 
stod också i fokus under hösten i samband med den årliga lanseringen av 
Framtidsutsikter. Saco har under hela året återkommit till och lyft upp 
frågan om utbildningars lönsamhet och livslöner för olika utbildningar i 
debattartiklar och nyheter. Under våren lanserades bland annat ett nytt 
verktyg som visualiserade livslöneskillnaderna mellan män och kvinnor. 
 
Under 2014 har Saco förekommit i cirka 4 650 artiklar, tryckt press såväl 
som digital. Nedan är en jämförelse av den mediala närvaron 2013 
(orange) och 2014 (blå). Medienärvaron över året följer en tydlig trend och 
Saco förekommer i stort sett i lika många artiklar under båda åren. 

 
Artiklarna där Saco förekommer är fördelade på ett stort antal medier. 
Saco förekommer i drygt 480 källor under perioden. Det handlar om allt 
från rikstäckande medier till lokaltidningar och fackförbundspress. Även 
mindre fackskrifter som Båtliv och Fiskejournalen förekommer. 
 
De tidningar som skriver mest om Saco under perioden är Göteborgs-
Posten och Dagens Nyheter.  
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En stor del av det som skrivs om Saco är opinionsmaterial, det vill säga 
ledar- eller debattartiklar. Det visar att Saco är en organisation som är 
närvarande i debatten. De personer på Sacokansliet som förekommer mest 
i medierna under 2014 är Göran Arrius (335 artiklar) och Robert Boije 
(104 artiklar).  
 
Genomslag för rapporter 2014 
 

• Det kollektivavtalade skyddet för efterlevande och pensionen  
(2014-02-17) 

 
Inget genomslag i traditionella medier. På Facebook delades rapporten och 
det relaterade blogginlägget sammanlagt 31 gånger. Rapporten genererade 
fem stycken inlägg på Twitter. 
 

• Akademikernas lokala löneprocesser 
(2014-10-09) 

  
Fick ett visst genomslag i förbundspress och i fackpress så som Kollega och 
Dagens Juridik. En länk till pressmeddelandet publicerades på Facebook 
och genererade drygt 220 interaktioner.  Rapporten och det relaterade 
blogginlägget retweetades 20 gånger. 
 

• Gör om, gör rätt – Sacos förslag till nytt skattesystem 
(2014-10-22) 

 
Rapporten förekom i flera medier, bland annat i en artikel i Dagens 
Nyheter och i en debattartikel i Dagens Samhälle. Framförallt fick 
rapporten stor spridning i sociala medier där den gav upphov till drygt 300 
interaktioner. På Twitter omnämndes rapporten drygt 150 gånger. 
 

• Framtidsutsikter – Arbetsmarknaden för akademiker 2019 
(2014-11-20) 

 
Framtidsutsikter är Sacos i särklass mest populära rapport. Årets upplaga 
var inget undantag. Rapporten ges ut varje år vilket gör den tacksam ur 
mediesynpunkt. Framtidsutsikter fick stor spridning, såväl nationellt som 
lokalt. Alltifrån stora rikstäckande tidningar som Dagens Nyheter till 
lokaltidningar och fackpress skrev om rapporten. 
 
När genomslaget blir stort i traditionella medier spiller det över i sociala 
medier. Ett stort antal artiklar genererar också ett stort antal delningar på 
Facebook och omnämnanden på Twitter. Sammantaget handlar det om 
hundratals interaktioner där rapporten förekommer. 
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• Föräldraledighet och den framtida pensionen 
(2014-12-18) 

 
Rapporten lanserades med filmen ”Deltidsfällan”. Filmen spreds via 
sociala medier och har visats drygt 5000 gånger och genererat cirka 200 
omnämnanden på Facebook. På Twitter retweetades innehåll relaterat till 
rapporten 35 gånger. 
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Bilaga 4: Sacos representationsuppdrag 2014 

Svenska myndigheter, organisationer etc. 
Alna Sverige AB och Alna Sverige 
förening, styrelsen 

Karlström, Karin, led Saco 

Akademikernas a-kassa styrelse Arrius, Göran, ordf 
Larsson, Helena ers 

Saco 
Saco 

Akademikernas a-kassa 
arbetsutskott 

Larsson, Helena led Saco 

AP-fonden, 1:a fondstyrelsen Arrius, Göran, led Saco styr  
AP-fonden, 1:a fondstyrelsen, 
ersättningskommittén 

Arrius, Göran, led Saco styr  

 
Arbetsförmedlingen 

  

Arbetsförmedlingens partsråd  Oscarsson, Eva, led 
Edström, Josefin, ers  
Lindberg, Sara, led 
Berge, Ursula, ers 

Saco 
Saco 
Civilek 
Akadem SSR 

Expertgruppen för yrkesprognoser på 
Arbetsförmedlingen 

Oscarsson, Eva, ord Saco 

Nationellt branschråd för IT Krogius, Ingrid, led Jusek  
Nationellt Branschråd Vård och omsorg Wijkström, Anitha Saco 
Samverkansorgan för arbetslivsinriktad 
rehabilitering (f.d. DAR) 

Fristedt, Karin, led Saco 

Utredningen om översyn av 
arbetsförmedlingen 

Oscarsson, Eva - till aug 
Wennström, Ossian – ers fr. aug 

Saco 
Saco 

Arbetsdomstolen Nilsson, Bengt G, led 
Maier Söderberg, Lena, ers  
Merkel, Lars, ers  
Strömgren, Marie-Louise, ers 

Sv Ing 
Saco 
Jusek 
Saco 

Arbetslöshetskassornas 
samorganisation, SO, 
försäkringsråd 

Larsson, Helena Saco 
 

 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Insynsråd för inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen 

Oscarsson, Eva, led Saco 

Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering(IFAU)  

Andrén, Thomas till maj 2014 Saco 

Konjunkturinstitutet Andrén, Thomas till maj 2014 Saco 
Utredningen om aktiva åtgärder mot 
diskriminering  

Edström, Josefin Saco 

Utredningen om genomförande av 
tillämpiningsdirektivet till 
utstationeringsdirektivet 

Maier Söderberg, Lena Saco 
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Utredningen om Registerutdrag i 
arbetslivet, Dir. 2013:56 

Maier Söderberg, Lena Saco 

Utstationeringskommittén Maier Söderberg, Lena Saco 
Övervakningskommittén för 
socialfondsprogrammet 

Oscarsson, Eva, ord 
Ehinger Berling, Åsa, ers 

Saco 
Saco 

Arbetsgruppen för 
standardiseringsfrågor inom 
Arbetsmiljöområdet-ASTA (LO-TCO-
Saco) 

Fristedt, Karin Led Saco 

 
Arbetsmiljöverket 

  

Referensgrupp för regeringsuppdraget 
Kvinnors arbetsmiljö 

Fristedt, Karin 
 

Saco 

Programråd för arbetsmiljö- och 
arbetsskadestatistik 

Fristedt, Karin 
 

Saco 

Samråd på Arbetsmiljöverket med 
arbetsmarknadens parter 

Fristedt, Karin 
 

Saco 

 
Finansdepartementet 

  

En kommunallag för framtiden Rollbäck, Kristina LR 
Statens överklagandenämnd Merkel, Lars, led Jusek 
Folk o Försvar, styrelsen Arrius, Göran, ordförande  Saco styr 
Försvarsunderrättelsedomstolen Arrius, Göran, led Saco 

Folksam liv Arrius, Göran, led  Saco 
Förenade livs försäkringsnämnd Wennström Ossian Saco 
Försäkringskassans fackliga 
nätverk 

Andrén, Thomas Saco 

Universitetskanslersämbetets 
referensgrupp  

Lilliefeldt, Emelie  Saco 

Institutet för 
arbetsmarknadspolitiska 
utvärderingsstudier IFAU, ref gr 

Oscarsson, Eva   Saco 

 
Integrations- och jämställdhetsdepartementet 
Rådet för integration i arbetslivet Arrius, Göran, led 

ordf. t.o.m. 20 mars 
Saco styr 

Integration i arbetslivet, rådet för, BU Edström, Josefin, led   Saco 
Nämnden mot diskriminering Maier Söderberg, Lena, led 

Bengtson Ekström, Katarina, 
ers   

Saco 
AEA 

Regeringens Jämställdhetsrådet Karlström, Karin  Saco 
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Justitiedepartementet  

  

Utredning om stärkt meddelarskydd för 
privatanställda i offentligt finansierad 
verksamhet 

Solberg, Nils Erik Läkarförb 

Utredningen om delaktighet i EU Ehinger Berling, Åsa Saco 
Kungafonden Arrius, Göran, huvudman Saco  
Kungliga Örlogsmannasällskapet Arrius,Göran, led f.r.o.m 17 nov Saco 
Kyrkans Pensionskassas styrelse Ossian Wennström suppleant Saco 
 
Näringsdepartementet 
Övervakningskomittén för de åtta 
Regionala strukturfondsprogrammen. 
 
Övervakningskomitté för det nationella 
regionalfondsprogrammet 
 
Övre Norrlands regionala partnerskap 
 
Mellersta Norrlands regionala 
partnerskap  
 
Stockholms regionala partnerskap 

 
 
Jonsson, Anders, ord 
 
 
Jonsson, Anders, ers 
 
 
Harnesk, Nils 
 
Eriksson, Maj 
 
 
Gemmel, Lisa 

 
 
Saco 
 
 
Saco 
 
 
Saco 
 
Saco 
 
 
Saco 

 
Pensions- och försäkringsnämnder etc 1 
Saco SalusAnsvar Försäkrings AB, 
styrelsen 

Edward, Anders, ordf.  Saco 

Referensgrupp för organisationer 
och näringsliv  

Rollbäck, Kristina LR 

Regionalt arbetsmarknadsråd Beck, Alexander Civilek 
Rådet för kulturarbetsmarknaden Hamberg, Stina, led 

Westas, Bo, ers. 
DIK 
DIK 

Sacos fackliga stipendiefond Göran Arrius, ordf 
Richard Malmborg, vice ordf 
Henrietta Huzell 
Vibeke Hammarström 
Anitha Wijkström, ers 
Mikael Igelström, ers 
Bror Holm, ers 

Saco styr 
Saco styr 
Saco styr 
KyrkA 
Saco styr 
Saco styr 
KyrkA 

                                                        
1 Uppdrag för Saco-S redovisas i verksamhetsberättelse för Saco-S. Pensions- och 
försäkringsnämnder etc. återfinns bl. a. uppdrag med anknytning till parterna 
inom kommuner och landsting. Dessa uppdrag redovisas i Akademikeralliansens 
årsredovisning - deras egen verksamhetsberättelse. 
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Sacos och KyrkA:s fond för 
humanitära och kyrkliga ändamål 

Göran Arrius, ordf 
Richard Malmborg, vice ordf 
Henrietta Huzell 
Anitha Wijkström 
Vibeke Hammarström 
Mikael Igelström, ers 
Ann-Charlott Juliusson, ers 
Marie Wedin, ers 
Bror Holm, ers 

Saco styr 
Saco styr 
Saco styr 
Saco styr 
KyrkA 
Saco styr 
Saco styr 
Saco styr 
KyrkA 

 
SCB 

  

Expertgrupp för arbetsmarknadsstatistik 
på SCB (EFAM) 

Oscarsson Eva, led  Saco 

SIAK-nämnden Danielsson, Anna, led  Saco 
SUN-nämnden Danielsson, Anna, ers  Saco 
Stiftelsen för Insamlingskontroll Bergh, Kerstin, led 

Gissler, Magnus, ers - till mars 
Einarsson, Mats, ers - från april 

Civilek 
KyrkA 
Fysioterapeut 

Stora Sjödahls pensionsstiftelse Wennström, Ossian Saco 
 
Socialdepartementet 

  

Genomförandet av nya EU 
direktiv på upphandlingsområdet, ref gr 

Andrén, Thomas - till våren 
2014 

Saco 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Rödholm, Martin, led 
Tegerstedt, Gunilla, ers 
Palmér Mats, ers 
Toremalm, Henrik, ers  

Läkarförb 
Läkarförb 
Läkarförb 
Tandläkarförb 

Parlamentariska 
Socialförsäkringsutredningen, 
Referensgrupp 

Andrén, Thomas, led 
Wennström, Ossian, ers 

Saco 
Saco 

Socialförsäkringsutredningen, 
Referensgrupp arbetsmarknadens parter 

Strömgren, Marie- Louise,led  
Wennström, Ossian, led 

Saco 
Saco 

Centralförbundet För Socialt Arbete 
(CSA) 

Fränkel, Titti, led  
Sköld, Camilla, ers 

Akadem SSR 
Akadem SSR 

Pensionsåldersutredningen Wennström, Ossian 
Larsson, Helena  

Saco 
Saco 

Svenska kyrkans församlingsförb, 
statistikkommitté 

Danielsson, Anna, led  Saco 

Sveriges Nationaldag, stiftelsen Arrius, Göran, led Saco styr 
 
Stockholms Universitet 

  

Stressforskningsinstitutet och Stockholm 
Stress Center, styrelsen 

Karlström, Karin vice ordf Saco 
 

TAM-Arkiv Styrelse Blom, Veronica, led Saco 
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Trafikskadenämnden Sandhaag, Olle, led 
Strömgren, Marie Louise, ers  
Hildingsson, Kerstin, led 
Merkel, Lars, ers 

Saco 
Saco 
Saco 
Jusek 

 
Utbildningsdepartementet 

  

EU-frågor inom utbildningsområdet, arb 
gr 

Wallberg, Nicklas Saco 

Utredning om kvalitets säkringssystem 
för högre utbildning 

Simonsen, Linda Saco 

Utredningen om högskolans 
utbildningsutbud, referensgrupp 

Simonsen, Linda Saco 

Utbildningsdepartementets 
referensgrupp för EU-frågor 

Simonsen, Linda Saco 

 
Utrikesdepartementet 

  

Nationella kontaktpunkt vid UD/IH 
avseende OECD:s riktlinjer för 

Lidehäll, Paul, led Sveriges Ing 

 

Internationell verksamhet 
LO, TCO och Saco Brysselkontoret Arrius, Göran, vice ordf  

Ehinger Berling Åsa, led 
Saco styr 
Saco 

 
EFS, Europafacket (ETUC) 

  

Europafackets styrelse (Executive 
Committee)  

Arrius, Göran, led 
Wijkström, Anitha, ers 

Saco styr   
Saco styr  

 
EFS: Kommittéer och arbetsgrupper 
Arbetsgruppen för migration och 
integration,EFS 

Edström, Josefin Saco 

Arbetsgruppen för arbetstagarinflytande Larsson, Helena, ers Saco 

Arbetsgrupp för ekonomisk politik Andrén, Thomas Saco  
Europeiska socialfondskommittén Oscarsson, Eva ers Saco 
Kollektiva förhandlingar och 
löntagarinflytande, komm 

Maier Söderberg, Lena 2:e ers Saco 

Kvinnokommittén Gatti, Anna SULF 
Netlex (nätverk f arbetsrättsliga frågor) Maier Söderberg, Lena, led  Saco 
Partsrelationer och arbetsrätt, arb gr 
(Social Policy and Legislation)  

Maier Söderberg, Lena, 2:e ers  Saco 

Press och kommunikation Ferndahl, Eva  Saco 
Socialt skydd, arb gr Wennström, Ossian, 2:e ers Saco 
Handels- och globaliseringsfrågor, arb gr Lidehäll, Paul, ers Sveriges Ing 
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EU-kommissionen, rådgivande 
kommittéer m fl. 

  

Europeiska Unionens ekonomiska och 
sociala kommittén, EESK 

Lidehäll, Paul, led  Sveriges Ing 

Focal point Svenskt informationsnätverk 
för Europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao 

Fristedt, Karin Saco 

Handels- och globaliseringsfrågor, arb gr Lidehäll, Paul, ers Sveriges Ing 
Rådgivande kommitté för hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen 

Fristedt, Karin, ers  Saco 

EU-kommissionens rådgivande 
kommitté för fri rörlighet för 
arbetstagare 

Edström, Josefin  Saco 

Rådgivande kommittén för fri rörlighet 
för arbetstagare (till EU Kommissionen) 

Oscarsson, Eva, led - till juli 
Edström, Josefin, led - från juli 

Saco 

Rådgivande kommitté f migrerande 
arbetares sociala trygghet 

Wennström, Ossian, ers Saco 

Eurocadres Häggström, Britt Marie, led  DIK 
Svenska ILO-kommittén Dalén, Ullika Akadem SSR 
 
NFS 

  

Arbetsgrupp för arbetskraftens rörlighet, 
NFS 

Oscarsson, Eva Saco 

Bastun Ehinger Berling, Åsa, led Saco 
Europautskottet Ehinger Berling, Åsa, led Saco 
Klimatgrupp Teräs, Marita, led  Naturvetarna 
Strategigrupp Ehinger Berling, Åsa, led Saco 
NFS styrelse Arrius, Göran, led 

Wijkström, Anitha, led 
Saco styr   
Saco styr  

Tillväxtnätverk Andrén, Thomas Saco 
 
TUAC (OECD) 

  

Arbetsgrupp för ekonomisk politik Andrén, Thomas Saco 
Internationell handel, investeringar och 
multinationella företag, arb gr 

Lidehäll, Paul Sveriges Ing 
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Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är den samlande organisationen för 
Sveriges akademiker. Vi är en partipolitiskt obunden facklig centralorganisation. 
Sacos 22 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 
cirka 650 000 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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Inledning 
2013 års kongressbeslut har legat till grund för årets verksamhet. 
Inriktningen i det samhällspolitiska dokumentet Akademikernas ansvar 
har varit vägledande för styrelsens och kansliets arbete.  

Den 31 december hade de 22 Sacoförbunden tillsammans 662 865 
medlemmar. Det är en ökning med 1,5 procent i förhållande till antalet 
medlemmar föregående år. De yrkesverksamma ökade med 1,2 procent till 
505 415 medlemmar. 

Vid en extrakongress i november 2015 valdes Sjöbefälsföreningen in som 
det tjugotredje medlemsförbundet i Sacofederationen. Inträdet gäller från 
och med den 1 januari 2016. 

Prioriterade samhällspolitiska områden 
Styrelsen fastställde en prioritering över vad som skulle tydliggöras i 2015 
års verksamhet. Följande fyra prioriterade områden identifierades: lön och 
lönebildning, utbildning och forskning, integration och jämställdhet. Det 
senare skär genom alla av kongressens beslutade områden men 
sammanfattas här under en egen rubrik. 
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Lön och lönebildning 

Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter 

Det svenska kollektivavtalssystemet, lönebildningen och partsautonomin 
Den europeiska diskussionen om minimilöner och implementeringen av 
EU-direktiv om bl.a. upphandling fortsätter att sätta press på den svenska 
partsautonomin. Saco har under året anordnat två federationsinterna 
seminarier (31/3 och 12/11) om hoten mot partsautonomin och diskuterat 
frågan på lönebildningsgruppen vid två tillfällen. Saco har också träffat 
arbetsmarknadsrådet på den tyska ambassaden i Stockholm för att 
informeras om Tysklands nya minimilöner. 
 
Saco deltog i ett rundabordssamtal om lönespridning anordnat av SKL i 
Almedalen. 
 
Under året har en rad föreläsningar och seminarier ägt rum: 
• Undervisning om lönebildning på Stockholms universitet på vår- och 

höstterminen. 
• Föreläsning om lönebildningens utmaningar för Saco-S styrelse och 

Saco-S årsstämma. 
• Föreläsning om lönebildning för Samfunnsviterne i Oslo. 
• Presentation på temat jämställda löner på seminarium som ordnades 

av Svenskt Näringsliv. 
• Föreläsning om lönebildning på Sacos introduktionsutbildning. 
• Föreläsning om lönebildning för Arbetsförmedlingens Sacoförening. 
• Sacoseminarium på temat lokal lönebildning och jämställda löner i 

samband med Kvinnodagen.  
• Föreläsning om lönespridning samt om löneskillnader mellan kvinnor 

och män på en gemensam ordförandekonferens för LO/TCO/Saco. 
• Medverkan på ett av Folkpartiet anordnat seminarium om livslöner i 

Riksdagen. Thomas Ljunglöf, statistiker på Saco, föreläste om 
livslöner och lönespridning. Sacos ordförande Göran Arrius deltog i en 
paneldebatt. 

• Föreläsning om livslöner och lönespridning på Saco-S 
ombudsmannadagar. 

 
Flera debattartiklar publicerades: 
• Problemet med för låg lönespridning i kommunal sektor (Göteborgs-

Posten, 11 december). 
• Den offentlig-finansiella kostnaden av mer jämställda löner (Svenska 

Dagbladet, 6 mars). 
• Artikeln ”Backspegeln är inte kompassen för lönebildningen” 

(Ekonomisk Debatt nr. 4). 
 
Lönebildningsgruppen hade fem sammanträden under året.  
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Lön och psykologi 
Artiklar kring lön och psykologi som publicerades under året är:  
• Bra dialog motiverar (Ingenjören nr 1) 
• Svårt för chefer att sätta lön på sina anställda (Blogg av Karin 

Karlström på Saco.se, 20 april) 
• Lönesättning – en psykologisk fråga (motivation.se, 7 maj) 

 
Föreläsningar kring lön och psykologi för förtroendevalda och 
medlemmar som ägde rum: 
• Umeå kommun, Saco-S-forum, Saco-S ombudsmannadagar, Saco-S 

representantskap, FMV, Försäkringskassans huvudkontor, 
Skatteverket, FSA, Landstinget i Dalarna/Falun, Sacos 
inspirationsseminarium för chefer/Malmö.  

 

Utredningar och rapporter 

Chefer och lönebildning 
Inom utredningsprojektet Chefer och lönebildning har följande aktiviteter 
genomförts under 2015: 
• Rapporten Chefens värdering av medarbetarnas prestationer - En 

fallstudie av värderingsproceduren vid individuell lönesättning, 
skriven av Stig Blomskog vid Södertörns Högskola, presenterades vid 
ett externt seminarium i april, tillsammans med externa medverkande 
och medverkande från Saco. Även ett internt seminarium 
genomfördes i februari.  

• Guide till chefer, ”Att sätta lön”, publicerades på Saco.se. 
 

Akademikernas avtalskonstruktioner 
Utredningen om akademikernas avtalskonstruktioner har pågått under 
året. Preliminära resultat från projektet har presenterats på tre 
förbundsinterna seminarier i september, oktober och december. 
Dragningar har också gjorts för förbundens statistiker, ledningarna i Saco-
S och AkademikerAlliansen samt för Juseks förhandlingsavdelning för 
privat sektor. 
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Utbildning och forskning 

Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter 

Forskningspolitiska propositionen 
Saco gjorde i oktober ett inspel till regeringen angående nästa 
forskningspolitiska proposition, som väntas komma hösten 2016. 
Framtagandet av inspelet föregicks av nätverksmöten med förbunden. Den 
1 september publicerades en debattartikel i Curie med rubriken ”Håll det 
ni lovat, regeringen”, där Saco bland annat betonade vikten av höjda 
basanslag. Saco lyfte också denna fråga den 15 september i en replik på en 
debattartikel av Vetenskapsrådet i DN.  
 

Nationell kunskapsstrategi 
Saco har tillsammans med LR, SULF, och Sveriges Skolledarförbund 
utvecklat en utbildningsstrategi som presenterats för utbildningsutskottet i 
april och i en gemensam debattartikel den 26 juni i Uppsala Nya Tidning. 
Seminarium om strategin genomfördes under Almedalsveckan. Arbete 
med strategi för policy och fortsatt påverkansarbete för området har 
påbörjats. 
 

Kvalitet i högskolan 
I april bjöds utbildningsutskottet in till ett möte med efterföljande middag. 
På mötet förklarade Sacos utredare varför kvalitet måste prioriteras 
framför kvantitet i högskolan. Dessutom presenterades den Nationella 
kunskapsstrategin. 
 
I samband med vårbudgeten publicerades den 3 maj ett debattinlägg i SvD, 
”Pengar till högskolan är en tummetott”. Helene Hellmark Knutsson, 
minister för högre utbildning och forskning, replikerade och en slutreplik 
från Saco publicerades den 8 maj. 
 
Med anledning av remissvaret på utredningen om ett nytt 
kvalitetsutvärderingssystem för högskolan publicerades den 8 maj en 
debattartikel i Uppsala Nya Tidning, ”Försvåra inte kloka val”, som 
samförfattats med Civilekonomerna. Dessutom skickades ett 
pressmeddelande om remissvaret ut. 
 
I samband med Sacos remissvar på utredningen ”Högre utbildning under 
20 år” (SOU 2015:70) publicerades en blogg. En kortare intern PM om hur 
utredningen kan användas för arbetet med policyutveckling på området 
togs fram.  
 
Den 12 november publicerade SvD en debattartikel om kvalitet i 
högskolan, ”Oansvarigt av regeringen att bygga ut högskolan”, med Saco 
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och Saco studentråd som avsändare. Både Helene Hellmark Knutsson, 
minister för högre utbildning och forskning, och TCO replikerade. Saco 
och Saco studentråds slutreplik publicerades den 17 november.  
 

Referensgrupper och hearings 
Saco har under året deltagit i hearings och referensgrupp med anledning 
av Lars Haikolas utredning om högskolans utbildningsutbud. Saco sitter 
med i Universitetskanslersämbetets referensgrupp för framtagande av nytt 
kvalitetssäkringssystem och i ett arbetsmarknadsråd i regi av Myndigheten 
för Yrkeshögskolan. Saco deltar även i Utbildningsdepartementets 
referensgrupp i EU-frågor. Saco har också genom medverkan i 
referensgrupp, expertgrupp och hearings varit delaktig i utredningen om 
trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare 
(Forskarkarriärutredningen). Under våren deltog Saco i ett möte med 
SUHF:s betygsgrupp om hur arbetsmarknadens parter ser på betyg i 
högskolan. 
 

Strategiskt påverkansarbete 
Under hösten arbetade Saco med relationsbyggande bland partiföreträdare 
och företrädare för partiernas ungdomsorganisationer som arbetar med 
utbildningsfrågor. Under hösten presentades Sacos syn på 
utbildningspolitiken bland annat för Centerstudenter, Moderata 
ungdomsförbundet och Folkpartiet (Liberalerna).  
 
Tillsammans med Saco studentråds ordförande Kristin Öster träffade Saco 
Ulf Melin, generaldirektör på Universitets- och högskolerådet, i ett möte 
om välinformerade studieval.  
 
Under året hade Sacos utredare möten med en rad aktörer på området, t ex 
Sveriges Förenade Studentkårer, politiska partier (se ovan), Sacoförbund, 
Svenskt Näringsliv, Riksrevisionen, Myndigheten för yrkeshögskolan, 
UKÄ, Västsvenska Handelskammaren, LR Stud och Inger Enkvist, 
professor i spansk litteratur och debattör i utbildningsfrågor.  
 
Under året genomförde Saco två kansliinterna workshops som syftade till 
att ge underlag för det strategiska påverkansarbetet: en aktörsinventering 
och en workshop om budskapsformulering. 
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Internationella frågor 
Under året arbetade Saco regelbundet med utbildningsfrågor på europeisk 
nivå genom återkoppling på policyfrågor inom Eurocadres och 
Europafacket, EFS. Saco bidrog också till en EFS-enkät om utbildning, 
tillsammans med LO och TCO. 
 

Föreläsningar och seminarier 
Sacos utredare diskuterade framtidens högskola i en panel på Institutet för 
näringslivsforskning, föreläste om högskolekvalitet på Sacos kurs för 
studie- och yrkesvägledare och på Sacos studentmässor i Malmö och 
Stockholm, modererade Sveriges ekonomföreningars årliga 
utbildningskonferens samt deltog i Axess seminarium ”Högskola med 
växtvärk” i Engelsberg. Sacos utredare intervjuades om snedrekrytering i 
Juseks tidning Karriär (nr 5 2015) och om arbetsanknytning i högre 
utbildning i SSR:s tidning Akademikern (nr 6 2015). 
 

Högskolepolitiskt forum 
Högskolepolitiskt forum genomfördes inte som planerat under 
verksamhetsåret då Universitetskanslersämbetet arrangerade ett event 
som krockade med forumet. Förberedelserna för konferensen pågick dock 
under 2015, tillsammans med 13 förbund och Saco studentråd. Saco bistod 
med projektledare och administration. Temat var Högre utbildning och 
forskning för en hållbar framtid. Nytt datum för konferensen blev den 3 
februari 2016. 
 

Debattartiklar övrigt 
En artikel med titeln, med titeln ”Hur väl presterar den svenska 
högskolan?” publicerades i Ekonomisk debatt den 2 december. 
Utgångspunkten var i hög grad Sacos egna rapporter under året, men även 
utredningar från andra aktörer och inlägg i den högskolepolitiska 
debatten.  
 
En debattartikel om den akuta lärarbristen publicerades i SvD den 6 
oktober och en replik om regeringens Komvuxförslag publicerades i DN 
den 4 december. Den 2 december replikerade Saco med rubriken 
”Ogenomtänkt förslag att gynna kvinnor” på Digitaliseringskommissionens 
debattartikel i SvD. 
 

Sacos utbildnings- och forskningspolitiska nätverk 
Sacos utbildnings- och forskningspolitiska nätverk hade fyra möten under 
2015. De handlade bl. a. om Sacos och förbundens forskningspolitik, 
kvalitetssäkring av högre utbildning och Lars Haikolas utredning om 
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utbildningsutbudet. På årets sista möte deltog Vetenskapsrådet och 
berättade om sitt förslag till ny modell för forskningskvalitetsutvärdering.  
 

Utredningar och rapporter 

Utbildningens expansion – Högskolans kvalitet och inkomster 
I maj publicerades rapporten Högskolans kvalitet och studenternas 
framtida inkomster. Med anledning av rapporten publicerades den 12 maj 
en debattartikel i Göteborgsposten med rubriken ”Hög kvalitet viktigare än 
fler högskoleplatser”. Debattartikeln replikerades av TCO och en slutreplik 
från Saco publicerades den 19 maj. Dessutom publicerades två filmer 
baserat på rapporten. En där huvudbudskapen i rapporten presenteras och 
en som vänder sig till blivande studenter inför antagningen om hur de kan 
kontrollera utbildningens kvalitet. 
 

Utbildningens expansion – Geografisk rörlighet och inkomster 
I november lanserades rapporten Val av högskoleort. Regionala mönster 
bland kvinnor och män. På saco.se presenterades resultaten i en funktion 
som visar rörligheten bland studenter; både flyttmönster inför studiestart 
och efter avslutade studier. I samband med rapporten publicerades 
bloggen ”Ojämnställda studieval förändras i skolan”. Studien 
uppmärksammades bland annat i regionala media. 
 

Utbildningens expansion – Akademikernas lönepremie 
Akademikernas lönepremie är ett delprojekt i Utbildningens expansion 
som ska analysera olika aspekter av utbildningspremien och dess 
förändring över tid. Under året har projektbeskrivning tagits fram och data 
beställts och levererats från Statistiska Centralbyrån, SCB. Kvalitetssäkring 
av datamaterialet har påbörjats. De första analyserna väntas bli klara 
under 2016.  
 

Utbildningens expansion – Utökat studieår 
Ett internt kunskapsunderlag om utökat studieår har tagits fram och 
diskuterats på ett ledningsgruppsmöte under hösten. Ytterligare arbete 
med intern förankring sker under 2016. 
 

Vad får du om du anställer en akademiker? 
Projektet ”Vad får du om du anställer en akademiker” fortlöper som ett 
samarbete med Akademikernas A-kassa. Ett första möte hölls under 
november 2015 och under tidigt 2016 utarbetas en projektplan. 
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Skolkommissionen - uppdrag 
Sofia Sandgren Massih, utredare integration, fick under hösten i uppdrag 
av Skolkommissionen att skriva en rapport om hur en starkare statlig 
styrning av skolans resurser kan uppnås. Sofia Sandgren Massih arbetade 
med frågan under sin tidigare anställning på Finansdepartementet och är 
väl insatt i den. Rapporten skrevs tillsammans med Camilo von Greiff, 
Skolkommissionens kansli, och överlämnades i en preliminär version den 
16 januari 2016. 
 

Studieval 
Verksamheten i Saco Studentmässor AB flyttades den 1 april 2015 över till 
Saco under verksamhetsnamnet Studieval.  
 
Syftet med verksamheten är att hjälpa ungdomar göra ett medvetet 
studieval, att etablera Saco och förbunden som experter på högskoleyrken 
och att bädda för Sacoförbundens rekrytering av studentmedlemmar. 
 

Saco Studentmässor 
Årets stora nyhet vid genomförandet av Saco studentmässor i november 
och december var ny biljetthantering. Pappersbiljetterna frångicks och 
med hjälp av en ny app, Saco Studentmässa, infördes elektroniska biljetter. 
Med detta upplägg fick Saco tillgång till kontaktuppgifter till omkring 
25 000 mässbesökare. Kontaktuppgifterna kan t. ex. användas för att 
kommunicera råd och budskap kring studievalet 2016. 
 
Vid Saco Studentmässa i Malmö den 21 november deltog 80 utställare och 
5 188 besökare. Drygt 100 seminarier genomfördes. Under mässans tre 
dagar i Stockholm, den 2-4 december, deltog 178 utställare, 20 981 
besökare. Drygt 120 seminarier per dag genomfördes. 
 
De flesta seminarierna på mässan i Stockholm filmades, redigerades och 
försågs med Sacoprofil. De är publicerade på studentmässans 
youtubekanal, www.youtube.com/sacomassor. 
 

Studievalstrycksaker 
Boken Välja yrke trycktes i 100 000 exemplar och beställdes kostnadsfritt 
av framförallt studievägledare. Den delades även ut på mässorna. Boken 
består av inledningstexter från Saco och yrkesbeskrivningar från 
Sacoförbunden. 
 
Rapporten Framtidsutsikter tas fram i samverkan med Sacoförbunden och 
består av förbundens arbetsmarknadsprognoser. Årets utgåva trycktes i 
20 000 ex. Den kunde beställas kostnadsfritt och delades ut på mässorna. 
Rapporten fick stor medial uppmärksamhet och plockades upp av bl. a. SR 
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radio P3 och i SR Radio P5. Även den digitala versionen av 
Framtidsutsikter uppdaterades och utvecklades både språkmässigt och 
tekniskt. Nedladdningen ökade med 50 procent. De till Framtidsutsikter 
relaterade sidorna på saco.se ligger i topp på sajten. 
 
Studievalsguiden Konsten att välja utbildning av studievägledaren Ingmar 
Andersson gavs ut i en ny upplaga. Boken trycktes i 15 000 exemplar och 
kunde beställas kostnadsfritt. 
 

Webb och sociala medier 
Saco.se/studieval har Sacos mest besökta webbsidor med 1,1 miljoner 
unika sidvisningar. Den här delen av webben innehåller mycket nyttigt för 
studievalet, men de mest välbesökta sidorna är Yrken A-Ö (samma 
innehåll som boken Välja yrke), personlighetstestet ”Vad passar du som?” 
och den digitala versionen av Framtidsutsikter. 
 
Andra kommunikationskanaler är Väljayrkebloggen, Sacos SYV-grupp och 
Facebooksidan Välja Högskoleutbildning. 
 

Sacos Kompetensutvecklingsprogram för studievägledare 
För fjärde gången anordnades utbildningsdagar för ett fyrtiotal 
studievägledare. Utbildningen genomförs under fyra heldagar per läsår och 
består av förbundens föreläsningar om yrken och arbetsmarknad. Även 
utredare från Saco föreläser. Kursen är mycket uppskattad och ger Saco ett 
värdefullt nätverk för utvecklingen av verksamheten Studieval. 
 

Remissvar 
Saco svarade under året på sex remisser inom utbildning och forskning: 
- Utvärdering av utbildning på forskarnivå 
- Kvalitetssäkring av högre utbildning 
- Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70) 
- Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med 

Forskarexamen 
- Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 

personalkategorier 
- En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap. 
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Integration 

Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter 
Saco deltog tillsammans med ett antal förbund på Bazaren i Kulturhuset. 
Bazaren är en mötesplats som kan leda till jobb, utbildning eller 
egenförsörjning i första hand inriktade till utrikesfödda och ungdomar. 
Saco hade en välbesökt monter och genomförde ca 70 karriärintervjuer.  

Arbete med kunskapsspridning om utrikesfödda akademiker har skett 
genom medverkan i radio (SR Gävleborg, den 3 mars), i flera 
tidningsintervjuer, föreläsningar och genom framtagande av statistik till 
bland andra journalister och politiker.  

Webbplatsen Omstart har uppdaterats, språkgranskats, marknadsförts i 
olika kanaler och sökmotoroptimerats. För att öka antalet besökare har 
även de 30 kommuner med flest SFI-elever som är akademiker fått 
information om Omstart. Även Migrationsverket och Arbetsförmedlingen 
har kontaktats. 

Utredare Sofia Sandgren Massih och kommunikatör Pär Karlsson deltog i 
en konferens i Växjö den 1 december om ett flyktingmottagande i 
förändring.  

Sofia Sandgren Massih intervjuades den 23 november i Nyheterna, TV 4, 
om invandrare, integration och svenskundervisning.  

En debattartikel om bättre integrationsåtgärder, ”En snabbare etablering 
kräver smartare metoder” av Göran Arrius, ordförande Saco, och Sofia 
Larsen, ordförande Jusek, publicerades i Altinget den 17 december. Den 
publicerades därefter även i ett flertal länstidningar exempelvis Skånska 
Dagbladet, Hela Hälsingland, Vimmerby tidning, Norran m.fl. samt på DN 
Debatt, replik. (26/1) 

Sofia Sandgren Massih har deltagit i tre möten med beredningsutskottet 
tillhörande Rådet för integration i arbetslivet, RIA. Göran Arrius, Sacos 
ordförande, deltog i det stora RIA-mötet den 1 december.  

Utredningar och rapporter 
Rapporten Vad kostar en akademiker? lanserades i samband med en 
debattartikel i DN den 2 februari. Rapporten fick stort genomslag i 
debatten via bl. a. ett antal ledarskribenter. Även regeringen 
uppmärksammade Sacos budskap, vilket ledde till ökade satsningar i 
statsbudgeten på kompletterande utbildningar för utrikesfödda 
akademiker.  
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Lansering av rapporten Sveriges utrikesfödda akademiker gjordes med 
pressmeddelande som lyfte behovet av att snabbare få in invandrade 
akademiker på arbetsmarknaden. Tillsammans med Sveriges läkarförbund 
publicerades den 10 juni en debattartikel i Sydsvenskan med rubriken 
”Sverige har inte råd att avstå tusentals akademiker bara för att de är födda 
i ett annat land”.  
 

Remisser 
Två remisser besvarades: 
- Avskaffande av systemet med etableringslotsar (Ds 2015:26) 
- Ändrade förutsättningar i valfrihetssystemet för etableringslotsar 
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Jämställdhet 

Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter 
På internationella kvinnodagen, den 8 mars, genomfördes en kampanj på 
temat ”Så mycket kostar mer jämställda löner” via debattartikel i SvD, 
filmen ”36 miljarder” på Facebook och saco.se samt ett utskick till 
ledarskribenter m.fl. Med anledning av internationella kvinnodagen 
genomfördes även ett externt seminarium ”Är lokal lönebildning vägen till 
jämställda löner?” 
 
I juni kom slutbetänkandet från Delegationen för jämställdhet i arbetslivet 
(JA-delegationen) där Lena Granqvist från Saco varit ledamot på ett 
personligt mandat. Hon medverkade i ett seminarium i samband med 
lanseringen och i en artikel på DN-debatt (4 juni). 
 
Övriga aktiviteter som ägde rum: 
• Deltagande i möten med regeringens Jämställdhetsråd och 

Jämställdhetsutredningen.  
• Artikeln ” Vi förväntar oss olika saker av kvinnor och män” i 

Chefstidningen (nr 4).  
• Deltagande i referensgruppen till regeringsuppdraget för kvinnors 

arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket. 
• Policybeslut av Sacos styrelse om tredelad föräldraförsäkring samt 

slopande av jämställdhetsbonus. 
• Deltagande i paneldebatt på TCO om jämställdhetsbonus samt i 

paneldebatt om framtidens familjepolitik i Rosenbad i samband med 
att ESO-rapporten ”En familjepolitik för alla?” lanserades. Den 
sistnämnda debatten har sänts i TV via SVT Forum vid ett par 
tillfällen. Medverkan i workshop på Socialdepartementet om 
direktiven till föräldraförsäkringsutredningen. 

• Ett externt seminarium, ”Bortom glastaket”, genomfördes i november. 
Bland annat medverkade Ulrika Sedell, författare till boken Bortom 
glastaket.  

 

Utredningar och rapporter 
Rapporten En tredelad föräldraförsäkring lanserades i maj tillsammans 
med en webbaserad räknesnurra som visar att det lönar sig att dela lika på 
föräldrapenningdagarna. Lanseringen åtföljdes av en redaktionell artikel i 
DN (7 maj) samt stort genomslag på Facebook och Twitter för 
webbverktyget. Även Akademikern skrev om föräldraförsäkringen (8 maj). 
 
Sacos jämställdhetspolitiska tankeram Så skapar vi ett jämställt arbetsliv 
presenterades för och godkändes av Sacos styrelse i oktober. Dokumentet 
har spridits internt till förbundens kanslier och förbundstidningarna, till 
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jämställdhetsnätverket samt presenterats för Sacos chefsråd. Det har också 
spridits till externa aktörer. 
 
I slutet av året påbörjades arbetet med en longitudinell studie om familj 
och karriär bland akademiker. 
 

Remissvar 
Följande remisser och konsultation besvarades: 
- Ytterligare en reserverad månad inom föräldrapenningen 
- Avskaffande av det kommunala vårdnadsbidraget 
- Kommissionens öppna konsultation om balansen mellan arbete och 

familjeliv (work life balance) 
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Övriga områden inom Akademikernas ansvar 
Nedan följer information om det arbete som skett inom Sacos övriga 
samhällspolitiska områden.  

Akademikern i världen, Europa och Norden 

Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter 
Saco koncentrerar sin internationella intressebevakning till EU och 
beslutsfattandet där. Bland de frågor som varit av störst vikt för Saco kan 
nämnas förslagen till direktiv om företagshemligheter, och om 
ensamägda bolag (SUP) samt revideringen av blåkortsdirektivet. I det 
förstnämnda fallet är det slutliga förslaget till beslut ur facklig synvinkel 
avsevärt bättre än det ursprungliga, inte minst tack vare det fackliga 
Brysselkontoret och Eurocadres. Saco har också noga följt det 
förberedande arbetet inför det rörlighetspaket som väntas våren 2016, där 
revidering av utstationeringsdirektivet och den s.k. 883-förorningen om 
sociala trygghetssystem ingår. Av resursskäl har Saco samtidigt avstått att 
engagera sig i förslag från EU angående bl.a. direktiv om personlig 
skyddsutrustning, CSR (Corporate Social Responsibility) och om 
aktieägares rättigheter.  

Nordens Fackliga Samorganisation höll verksamhetskonferens i danska 
Köge i maj. Saco representerades av Sacos ordförande Göran Arrius och 
Anitha Wijkström, ledamot i Sacos styrelse och ordförande i SRAT. 
Därutöver hölls ett styrelsemöte i Helsingfors i november.  

Europafacket höll utöver sina fyra ordinarie styrelsemöten kongress i Paris 
i september. Saco representerades av ordförande Göran Arrius, Anitha 
Wijkström, Mikael Igelström, båda ledamöter i Sacos styrelse, och Kristin 
Öster, ordförande Saco studentråd. Saco hade genom aktivt arbete i den 
kongressförberedande gruppen fått igenom flera ändringar i det manifest 
och handlingsprogram som antogs, och drev på själva kongressen frågor 
om jämställdhet och försvar för den svenska kollektivavtalsmodellen. Det 
senare var inte minst viktigt, eftersom kraven på europeiska minimilöner 
åter var på agendan.  

Den europeiska diskussionen om minimilöner och implementeringen av 
EU-direktiv om bl.a. upphandling fortsätter att sätta press på den svenska 
partsautonomin. Saco har under året anordnat två federationsinterna 
seminarier om hoten mot partsautonomin och diskuterat frågan på 
lönebildningsgruppen vid två tillfällen. Saco har också träffat 
arbetsmarknadsrådet på den tyska ambassaden i Stockholm för att få 
information om Tysklands nya minimilöner. 
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Under året har Saco fortsatt att följa förhandlingarna om TTIP, och 
konstaterar att hållbarhetskapitlet innehåller skrivningar om arbetstagares 
rättigheter som de svenska facken har spelat in. Inom ramen för 
samarbetet med LO och TCO har också analyser av CETA (EU:s 
handelsavtal med Kanada) och förhandlingarna om TiSA (ett multilateralt 
avtal om tjänstehandel) ur facklig synvinkel gjorts. Ett seminarium om 
offentliga tjänster i handelsavtal genomfördes i mars. 

Det finns fortfarande brister i ledningen för Eurocadres och stora 
spänningar mellan medlemmarnas prioriteringar för arbetet. Samtidigt 
kan Saco konstatera att organisationen på ett bättre sätt än Europafacket 
drivit Sacos intressen både när det gäller direktivet om 
företagshemligheter och blåkortsdirektivet. Att lämna organisationen har 
därmed inte bedömts som aktuellt under nuvarande mandatperiod. 

Efter att stadgarna reviderats beslöt Sacos styrelse att från och med 
årsstämman 7 maj gå med i organisationen för LO-TCO Biståndsnämnd, 
som samtidigt bytte namn till Union to Union. Heike Erkers och Åsa 
Ehinger Berling representerar Saco i styrelsen.  

Liksom tidigare år var Saco en av arrangörerna bakom firandet av 
Europadagen 9 maj, och modererade där ett seminarium om TTIP. Saco 
samordnade också parternas bidrag till det nationella reformprogrammet 
inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Samråd med 
statsrådsberedningen angående planeringsterminen har skett tre gånger 
på tjänstemannanivå under året, och på ordförandenivå med 
statsministern inför Europeiska rådet i mars.  

Saco är en av ägarna i Europaportalen, en nyhetssajt om EU och Europa 
med daglig opartisk bevakning från egna redaktioner. Saco deltar aktivt i 
styrelsen för föreningen Europaportalen.se. 

Nyhetsbrevet Aktuellt om EU kom ut med nio nummer. Nätverket Saco-int 
hade tre möten, då en tredjedel av förbunden deltog. Därutöver har 
nätverket regelbundet fått information om, frågor om och inbjudningar 
med koppling till EU-frågor. 

Sacos EU-politiska ståndpunkter uppdaterades i december. Styrelsen 
antog i samband med det en modifierad syn på eurozonens behov av egna 
regelverk.  

Saco har tagit initiativ till en ny lärobok om facket och EU, tänkt att 
användas i fackliga EU-utbildningar. Boken produceras tillsammans med 
LO och TCO, och väntas vara helt färdig under våren 2016.  
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En ny mandatperiod för Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén 
inleddes i september. Saco representeras de närmaste fem åren av Bo 
Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.  

Årets utstationerade handläggare i Bryssel var Jenny Grensman från 
Sveriges Ingenjörer, som var i Bryssel från den 1 september till den 2 
december. 

Sacos ordförande Göran Arrius har under året bl.a. träffat kommissionären 
för ekonomisk politik, Valdis Dombrovskis, och deltagit i Kommissionens 
högnivåmöte i mars för återlansering av den sociala dialogen. Göran Arrius 
deltog också i den svenska delegationen till WTO:s möte i Nairobi i 
december. 

Sacos internationella sekreterare Åsa Ehinger Berling har under året 
deltagit som expert i Utredningen om delaktighet i EU (EU på hemmaplan 
SOU 2016:10). 

Remissvar 
Konsultationer och remisser som besvarades under året: 
- Arbetstidsdirektivet (öppen)
- Samordning av inflytandedirektiven (parterna)
- Blåkortsdirektivet (öppen)
- Work life balance (öppen och med parterna)
- Jämställdhet i de sociala trygghetssystemen (öppen)
- Inre Marknadsstrategin (från UD)
- Nationella konkurrenskraftsnämnder (från Finansdepartementet)
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Migrationen 

Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter 
Saco tog fram underlag till regeringens utredning gällande implementering 
av EU-direktivet om arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet. 
Saco ingår i Kommissionens rådgivande kommitté för fri rörlighet för 
arbetstagare. I samband med Sveriges rapportering till ILO om migration 
lämnade Saco synpunkter till regeringen. Saco besvarade en enkät om 
migranter och villkor för medlemskap samt fackligt engagemang från EU:s 
byrå för grundläggande rättigheter (FRA). Saco har också svarat på 
Kommissionens samråd inför en kommande revidering av 
Blåkortsdirektivet. 

Remissvar 
Saco besvarade remissen Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet 
för arbetstagare (Ds 2015:36). 
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Arbetsmarknaden 

Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter 
Under året har kansliet deltagit i olika samråd och referensgrupper. Bland 
dessa kan nämnas Arbetsförmedlingens partsråd, referensgrupp för 
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, 
SCB:s expertgrupp för arbetsmarknadsstatistik och Arbetsförmedlingens 
expertgrupp för yrkesprognoser.  

Fem möten i nätverket Saco-arb har ägt rum. Nätverket består av 
representanter från förbunden som arbetar med arbetsmarknadsfrågor. På 
mötena diskuteras bland annat prognosfrågor och aktuella arbets-
marknadspolitiska och integrationspolitiska frågor. Till mötena inbjuds 
även externa talare. Under 2015 presenterades rapporter av IFAU, 
Arbetsförmedlingen, Statistiska centralbyrån och Tillväxtanalys. 

Saco har deltagit i en referensgrupp för en av Långtidsutredningens 
bilagor, Utbildning för framtidens arbetsmarknad (SOU 2015:19). 

Saco har en plats som ledamot i IAF:s insynsråd (Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen). Insynsrådet har möten fyra gånger per år. 

Enligt beslut på Sacos kongress hösten 2013 har kansliet intensifierat sitt 
arbete inom ramen för EU:s struktur- och investeringsfonder. Saco har på 
EU-nivå en plats som ersättare i Kommittén för Europeiska socialfonden. 
På nationell nivå har Saco deltagit i Övervakningskommittén för social-
fonden och dess arbetsutskott. Tre av de åtta regionala strukturfonds-
partnerskapen har representation från Sacos förbund. 

Saco är också representerat med en ordinarie plats i 
Övervakningskommittén för de regionala strukturfonderna samt i dess 
arbetsutskott och en suppleantplats i övervakningskommittén för det 
nationella strukturfondsprogrammet. Under våren 2015 genomfördes en 
gemensam kick-off med TCO inför det kommande arbetet under 
programperioden. 

Saco har en plats i svenska Ileras styrelse (International Labour and 
Employment Relations Association). Ilera är en organisation med 
deltagare från regeringskansliet, arbetsmarknadens parter och akademin. 
Ilera anordnar ca sex seminarier på aktuella teman per år. 

En sammanställning om arbetslösheten bland akademiker lades ut på 
Sacos hemsida i början av året. Innehållet presenterades även för 
riksdagens arbetsmarknadsutskott den 11 mars. 

Statistik och kommentarer om arbetsmarknadsläget har lämnats till såväl 
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förbundstidningar som annan media. Det gäller till exempel TV4, TT, 
Arkitekten och Lundagård. 
 

Utredningar och rapporter 
Rapporten Akademikers arbetsmarknad lanserades den 30 september 
med pressmeddelande och med omarbetade sidor på saco.se. Resultat från 
Akademikers arbetsmarknad presenterades i Almedalen i en 
paneldiskussion om Vårdens nya arbetsmarknad. Rapporten 
presenterades också i sin helhet för norska civilekonomerna Econ och för 
AEA:s kansli, på Sacos kompetensprogram för SYV och vid några 
federationsinterna nätverksträffar.  
 
Rapporten Ungdomsarbetslöshet – mått, orsaker och politik (2013) 
presenterades för riksdagens arbetsmarknadsutskott den 11 mars. 
 

Saco Arbetsmarknadsdata 
Databaser med statistik från Arbetsförmedlingen och AEA till webbsajten 
Saco Arbetsmarknadsdata har uppdaterats månatligen.  
 
Statistik från Saco Arbetsmarknadsdata har även gjorts mer lättillgänglig 
med hjälp av ett nytt diagrampaket på Sacos hemsida. Även dessa diagram 
har uppdaterats månatligen. 
 

Remissvar 
Ett remissyttrande om Matchningsanställningar lämnades in.  
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Arbetsrätten 

Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter 
Sacos kansli samordnar nätverket Saco-J, en grupp som består av jurister 
från förbunden och Sacokansliet. Saco-J fungerar som ett forum för 
fördjupade arbetsrättsliga diskussioner och kunskapsutbyte. Den 22-24 
april anordnade Saco en studieresa till Köpenhamn för Saco-J, med besök 
hos Akademikerna (AC) och träff med arbetsrättsprofessor Jens 
Kristiansen som pratade om den nordiska modellen. Två interna 
seminarier anordnades också. Saco-J hade möte 8/10 med Anna-Karin 
Lundin, f.d. justitieråd och förordnad som utredare av regeringen, som 
talade om sin utredning ”Bättre möjligheter att motverka diskriminering”. 
Den 18/11 var Arbetsmiljöverket på Saco-J och presenterade den nya 
föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Under året har 
nätverket utökats, liksom deltagandet i Saco-J:s aktiviteter. 
 
Saco har varit representerad i en referensgrupp till ett projekt om offentlig 
upphandling och villkor enligt kollektivavtal som Konkurrensverket 
ansvarat för. Projektet utmynnade i en rapport som publicerades i juni. 
Saco har även haft en expert i utredningen om upphandling och villkor 
enligt kollektivavtal, som i september presenterade ett delbetänkande. 
Knuten till Konkurrensverkets projektgrupp och till utredningen har Saco 
haft en intern referensgrupp med företrädare från Sacos förbund. 
 
Saco har ingått i en referensgrupp till den parlamentariska 
utstationeringskommittén, som bland annat haft i uppdrag att se över 
reglerna kring utstationering på svensk arbetsmarknad. Saco har även 
ingått i en referensgrupp till utredningen om nya utstationeringsregler 
som haft i uppdrag att lämna förslag på genomförande av 
tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet. Utredningen har 
under året lämnat ett delbetänkande och ett slutbetänkande. Till 
utstationeringskommittén och till utredningen om nya 
utstationeringsregler har Saco knutit en intern referensgrupp med 
företrädare från Sacos förbund. 
 
Saco är representerade i en samrådsgrupp om kommissionens så kallade 
rörlighetspaket, som Arbetsmarknadsdepartementet håller i. 
Rörlighetspaketet, som till en början var aviserat till slutet av 2015, har 
blivit framskjutet och ska enligt kommissionen bland annat innefatta ett 
lagstiftningsförslag om en revidering av utstationeringsdirektivet.  Saco 
ingår även i en styrgrupp om rörlighetspaketet som upprättats mellan LO, 
TCO och Saco. Sacos prioritet i detta arbete är framför allt att värna den 
svenska kollektivavtalsmodellen. 
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Saco bidrog till antologin ”Europa og den nordiske aftalemodel”, ett 
projekt initierat av Nordens Fackliga Samorganisation. Bidraget berör 
Laval, det svenska kollektivavtalssystemet och akademikerna. 
 
Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering har under 
året samrått med Saco och Saco-J. 
 
Under året har EU-förhandlingarna om ett företagshemlighetsdirektiv 
fortgått. I december träffades en politisk överenskommelse. Saco och TCO 
tog redan under 2014 fram ett ståndpunktspapper till Eurocadres. 
Tillsammans med LO tog Saco och TCO även fram förslag till ändring i 
förslaget om ett företagshemlighetsdirektiv, som lämnats till 
regeringskansliet och till olika EU-aktörer. En viktig fråga för Saco har 
varit att direktivet inte ska hämma arbetstagares rörlighet på 
arbetsmarknaden. Den politiska överenskommelsen klargör i jämförelse 
med tidigare förslag att rörligheten inte ska begränsas genom direktivet. 
 
Saco har bevakat EU-förhandlingarna om ett direktiv om enmansbolag, 
där det finns risker för missbruk samt försämring av 
arbetstagarinflytandet. Europaparlamentet har ännu inte tagit något beslut 
om direktivet.  
 
Arbete har pågått när det gäller EU-lagstiftningen om 
arbetstagarinflytande. Saco har svarat på kommissionens samråd om 
konsolidering av direktiven om information och samråd och har bidragit 
till Europafackets arbete angående information och samråd samt 
styrelserepresentation. 
 
Vidare svarade Saco på en enkät från kommissionen om 
arbetstidsdirektivet.  
 
Pressmeddelande skrevs om utredningen om upphandling och villkor 
enligt kollektivavtal och Saco bloggade om denna och 
Utstationeringskommitténs betänkande. Saco varnade för att båda 
utredningarnas förslag innebär en statlig inblandning i partsautonomin 
och ett allvarligt ingrepp i den svenska kollektivavtalsmodellen. 
Tillsammans med 13 Sacoförbund skrev Saco en debattartikel om 
upphandling och villkor enligt kollektivavtal.  
 
På Sacobloggen publicerades inlägg om kollektivavtal, omställning, 
omställningsavtalsförhandlingarna och LAS. 
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Remissvar 
På arbetsrättens område svarade Saco på följande remisser: 
- Promemorian Patent- och marknadsdomstol; kompletterande 

överväganden 
- Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del I (SOU 

2015:13) 
- Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II 

(SOU2015:38) 
- Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) 
- Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar (Ds 

2015:36)Näringslivet 
 

Näringslivet 

Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter 
Seminarierna ”Att driva företag” för medlemmar som är egenföretagare 
genomfördes i Västerås, Lund, Göteborg, Umeå, Stockholm, Norrköping, 
Gävle och Malmö för totalt 244 deltagare. 
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Den offentliga sektorn 

Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter 
Sacos samhällspolitiska chef, Robert Boije, kommenterade regeringens 
politik på Finanspolitiska rådets årliga konferens den 13 maj. Några veckor 
senare kommenterade han det stabiliseringspolitiska läget på 
Socialdemokraternas ekonomiska seminarium i Almedalen den 1 juli. 
Robert Boije kommenterade också finansministerns presentation av 
Budgetpropositionen på Liberala Ekonomklubben den 12 november. 
 
En debattartikel med ett förslag till alternativ till amorteringskravet 
publicerades i Dagens Industri den 29 oktober. 
 

Välfärdens finansiering 
Finansutskottet besökte Saco den 18 november. I samband med besöket 
höll Sacos samhällspolitiska chef en föreläsning om 
finansieringsproblemet i offentlig sektor. 
 
Den 10 juni föreläste Robert Boije om problemet med välfärdens 
finansiering på ett seminarium på Saco. 
 
En debattartikel om svårigheterna med att finansiera den offentliga 
sektorn publicerades i Dagens Industri den 28 augusti.  
 

Remissvar 
Saco besvarade en remiss om förslag till nya föreskrifter om krav på 
amortering av nya bolån.  
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Skatterna 

Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter 
Saco deltog och presenterade en uppsats (Women’s and men’s responses to 
in-work benefits: the influence of children) på den årliga 
forskarkonferensen för arbetsmarknadsekonomer i Europa (EALE) som 
under 2015 hölls tillsammans med den nordamerikanska motsvarigheten 
(SOLE). Detta år hölls konferensen i Montreal. Uppsatsen handlar om 
jobbskatteavdragets effekter på kvinnors och mäns arbetsutbud och i 
vilken omfattning barn i hushållet påverkar reaktionen. Uppsatsen blev 
under året accepterad för publicering i IZA Journal of Labor Policy.    
 
Den 11 februari besökte Skatteutskottet Saco. Sacos samhällspolitiska chef 
Robert Boije föreläste då om Sacos förslag till ny skattereform. Han höll 
även en föredragning om skatter på Jusek den 12 februari. 
 
Den 21 mars publicerade Dagens Nyheter en debattartikel om behovet av 
en ny stor skattereform. 
 
Sacos ställningstagande i skatterapporten Gör om – gör rätt (2014) följdes 
upp genom deltagande av Sacos samhällspolitiska chef på Folkpartiets 
(Liberalernas) ekonomiska seminarium i Almedalen den 2 juli.  
 
En debattartikel om de höjda marginalskatterna och en efterföljande 
slutreplik publicerades i Svenska Dagbladet den 21 respektive den 26 
september. 
 

Remissvar 
Saco lämnade svar till följande remisser: 
- Förändringar av husavdraget 
- Vissa kapitalinkomstbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 

2016 
- Slopad skattereduktion för gåvor 
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Socialförsäkringarna 

Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter 
Saco deltog i möte med utredningen om intjänande och bevarande av 
tjänstepension. Saco är representerat i en samrådsgrupp på 
Arbetsmarknadsdepartementet om kommissionens så kallade 
rörlighetspaket. Rörlighetspaket, som till en början var aviserat till slutet 
av 2015, har blivit framskjutet och ska enligt kommissionen bland annat 
innefatta ändringar i EU:s förordning 883/2004 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen.   

Saco svarade på samråd som kommissionen har haft om 883-förordningen 
och direktivet om likabehandling av kvinnor och män i fråga om social 
trygghet.  

Saco deltog i Arbetslöshetskassornas Samorganisations (SO) 
Försäkringsråd. 

Remissvar 
Saco har under perioden svarat på ett antal remisser, bl.a. gjordes ett 
omfattande remissarbete med den parlamentariska 
socialförsäkringsutredningens betänkande Mer trygghet och bättre 
försäkring, Del 1 och 2 (SOU 2015:21).  

Saco har också svarat på: 
- Nya regler för AP-fonderna (Ds 2015:34)
- En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna (Ds

2015:6)
- Ökad konsumentmakt på bolånemarknaden (SOU 2015:40)
- Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17)
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Avtalsförsäkringarna 

Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter 
Anställda på Saco har förhandlings- och nämnduppdrag för Saco-S och 
AkademikerAlliansen inom området tjänstepension och avtalsförsäkringar.   
 
Under 2015 pågick förhandlingar om ett nytt premiebestämt pensionsavtal 
för anställda inom det statliga avtalsområdet. Förhandlingarna avslutades 
den 11 november då ett nytt avtal – PA 16 – tecknades mellan parterna. 
Därefter inleddes arbetet med att ansluta försäkringsgivare till avtalet samt 
att införa rätt till flytt av pensionskapital inom sektorn.   
 
På kommunal sektor pågick under året ett omfattande förhandlingsarbete 
med anledning av det nya tjänstepensionsavtalet AKAP-KL. En viktig fråga 
har varit förberedelser för den tätare premieförmedling som ska vara 
införd från och med 2017. Parterna har även förhandlat om och genomfört 
en lång rad villkorsändringar i KL-sektorns avtalsförsäkringar. 
 
Parterna på såväl den statliga som kommunala sektorn har i 
pensionsnämnder och försäkringsnämnder löpande under året vårdat och 
tolkat avtalen på respektive sektor. Regelbundna träffar med 
pensionsarbetsgrupperna för Saco-S och AkademikerAlliansen har ägt 
rum.  
 
I uppdraget för förhandlingsorganisationerna har även ingått att informera 
om pensioner och försäkringar för ombudsmän och förtroendevalda.  
 
Under 2015 uppdaterades Sacos broschyr om kollektivavtalade 
försäkringar Dina pengar - med eller utan kollektivavtal som vänder sig 
till personer som inte kan så mycket om frågorna. Ett utvecklingsarbete för 
att presentera kollektivavtalets olika delar på webben har påbörjats under 
året och blir synligt på saco.se under 2016.  
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Arbetsmiljön 

Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter 

Arbetsmiljöverket och Arbetsmarknadsdepartementet 
Saco deltog under 2015 i Arbetsmarknadsdepartementets arbete med att ta 
fram en nationell arbetsmiljöstrategi. Saco lämnade vid ett antal samråd, 
både på tjänstemanna- och på ordförandenivå, synpunkter på innehåll och 
påtalade viktiga prioriteringar för akademikernas arbetsmiljö. Den 2 
februari och den 13 oktober deltog Sacos ordförande Göran Arrius i 
samrådsmöten om strategin med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. 
Strategin presenteras i början av 2016 och löper över åren 2016-2020. 
 
Saco deltar regelbundet i olika samrådsmöten med ledningen för och 
specialister på Arbetsmiljöverket. Saco ingick i referensgruppen för 
regeringsuppdraget ”Kvinnors arbetsmiljö”. Saco engagerade sig mycket i 
Arbetsmiljöverkets arbete med framtagandet av en ny föreskrift med 
inriktning på organisatorisk och social arbetsmiljö. Beslut om 
föreskrifterna togs den 22 september med ikraftträdande den 31 mars 
2016. Fortsatt arbete kring vägledning till föreskrifterna och spridning av 
information pågår. 
 

Regionala skyddsombud 
Under 2015 bedrev Kyrkans Akademikerförbund, Lärarnas Riksförbund, 
Sveriges läkarförbund, Akademikerförbundet SSR och fyra förbund inom 
Saco-P (Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Jusek 
gemensamt) regional skyddsombudsverksamhet, RSO. RSO-verksamheten 
finansieras till stor del av statliga medel där Sacos uppgift är att fördela 
medlen och samordna förbundens redovisning. Extra tilldelning av medel 
kom i och med vårbudgeten 2015 och 1 miljon kronor av dessa tillföll Sacos 
förbund. Slutrapportering av RSO-verksamheten 2014 genomfördes i mars 
2015. 
 

Arbetsmiljöforskning 
Saco deltog i ett flertal rundabordssamtal och hearings med 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, och med 
Arbetsmiljöverket om framtidens arbetslivsforskning, behovet av och 
tillgången till forskningsbaserad kunskap inom arbetsmiljö- och 
arbetslivsfältet. Arbetet syftade till att skapa underlag till regeringens 
forskningsproposition.  
 

Övriga aktiviteter 
Aktiviteter och kommunikation var huvudsakligen inriktade på problemen 
med psykisk ohälsa bland akademiker och behovet av en föreskrift om 
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organisatorisk och social arbetsmiljö. Denna fråga lyftes i två blogginlägg, i 
februari och i samband med att beslut om de nya föreskrifterna togs den 
22 september. 

Saco publicerade replik med TCO och LO på DN debatt den 16 april om 
behovet av de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Saco var delaktig i en debattartikel med arbetsmarknadsminister Ylva 
Johansson och arbetsmarknadens parter i Aftonbladet på 
Världsarbetsmiljödagen den 28 april.  

Skyddsombudens dag firades den 21 oktober på Saco. På denna dag 
uppmärksammar Saco skyddsombuden och synliggör deras viktiga 
uppdrag. Seminariets tema var den kommande föreskriften om 
organisatorisk och social arbetsmiljö och seminariet var fullsatt. 
Medverkade gjorde Kerstin Waldenström arbetsmiljöinspektör från 
Arbetsmiljöverket och Anders Wahlberg, ordförande Sveriges 
psykologförbund. Seminariet webbsändes och har visats drygt 560 gånger. 

Vara Skyddsombud, som är en komprimerad handbok för lokala 
skyddsombud, trycktes upp på nytt inför skyddsombudens dag. Skriften är 
mycket efterfrågad och trycktes under året i 3 500 nya exemplar. Under 
2015 har 2 728 exemplar beställts och den har laddats ner 995 gånger från 
saco.se. 

Nätverket för förbundens arbetsmiljöansvariga träffades vid fem tillfällen. 
Mötena inriktades på informationsspridning, erfarenhetsutbyte och 
diskussion kring aktuella arbetsmiljöfrågor. Nätverket besöktes bl.a. av 
Christina Björklund, Karolinska Institutet, som forskar om mobbning. 

Saco bedrev styrelsearbete inom Alna Sverige AB och Alna Sverige 
Förening (Karin Karlström, vice ordförande) och 
Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, och Stockholm Stress 
Centre (Karin Karlström, vice ordförande). 

Remissvar 
Remissvar gällande synpunkter på vägledning för föreskrifter om 
organisatorisk och social arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket) lämnades. 
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Integriteten 

Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter 
Frågan om integritet i arbetslivet aktualiserades under året på olika sätt, 
bl.a. genom möte med den parlamentariska integritetskommittén och 
genom att och Lena Maier Söderberg, Sacos chefsjurist, intervjuades om 
personlighetstester av bland annat Lag & Avtal. 
 
I december nåddes en politisk överenskommelse i EU om en ny 
dataskyddsförordning. Saco har på olika sätt försökt påverka innehållet i 
förordningen, framför allt med hjälp av Brysselkontoret. En viktig fråga 
har varit att behålla ett utrymme för medlemsstaterna att förbättra skyddet 
för den personliga integriteten i arbetslivet.  
 

Remissvar 
Saco svarade på remissen ”Unik kunskap genom registerforskning 
(SOU 2014:45)”. 
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Cheferna och ledarna 

Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter 
Seminarier för chefsmedlemmar på temat ”Ny som chef” genomfördes i 
Västerås, Lund, Göteborg, Umeå, Stockholm, Norrköping, Gävle och 
Malmö för totalt 320 deltagare. 

Sacos Chefsråd hade fyra möten. Ämnen som diskuterades var: hantera 
sjukdom och dödsfall bland medarbetare eller deras anhöriga, innovation, 
styrsystem och framtidens ledarskap.  

Fyra chefsguider producerades: Att sätta lön, När det värsta händer, Ny 
som chef och Så skapar du en innovativ organisation. 

Chefsnyheterna kom ut med 19 nummer och antalet prenumeranter ökade 
från 5 000 till 6 000.  

Sacos chefsnätverk träffades vid sex tillfällen under året. Vid fyra tillfällen 
deltog externa medverkande; Bettina Kashefi, SKL/Sacos chefsråd; Eva 
Edwardsson, expertgruppen till utredningen En kommunallag för 
framtiden; Johan Nordenfelt, Stockholms Ledarinstitut; Erik Berntson, 
Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.  

Saco föreläste på AkademikerAlliansens representantskap kring 
Förutsättningar för chef- och ledarskap. 

Se även under området Lön och lönebildning kring utredningsprojektet 
”Chefen och lönesättningen”.  

Miljön 
Sacos placeringspolicy uppdaterades och omformulerades så att den tar 
större och tydligare hänsyn till miljö och hållbarhet. Placeringspolicyn 
fastställdes av Sacos styrelse den 8 september. 
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Förbundsservice 

Gemensamma federationsaktiviteter 

Utredning kring inflytande, finansiering och arbetsformer 
Vid Sacos kongress 2013 bifölls motion 10, Sacos demokrati. Motionär var 
Sveriges Ingenjörer. Kongressbeslutet var att uppdra åt styrelsen att 
tillsätta en utredning för att i bred förankring se över reglerna för 
inflytande och demokratins arbetsformer i Saco samt att föreslå ändringar 
till Sacos kongress 2017. Dessutom beslutades att studentrådets motion 4, 
Justering av stadgarna om studentrådets närvarorätt, yttranderätt och 
yrkanderätt, skulle anses besvarad genom att förslagen kring studentrådets 
vice ordförandes utökade rättigheter skulle tas om hand i utredningen. 

Under året genomförde utredningen tre sammanträden. 

Ledamöter i utredningen under året var Anders Edward (ordförande), 
Kristin Öster (studentrådets ordförande), Sophie Silverryd 
(stadgekommittén), Lars Holmblad (Akademikerförbundet SSR), Mats 
Einerfors (Fysioterapeuterna), Heléne Robson (Sveriges Ingenjörer) och 
Margareta Jonsson (Naturvetarna). Lena Maier Söderberg och Anders 
Jonsson, båda från Sacos kansli, var sekreterare. 

Ordförandekonferens med LO, TCO och Saco 
Saco ansvarade för en gemensam ordförandekonferens för förbunden 
inom LO, TCO och Saco i januari. Huvudtema under den två dagar långa 
konferensen var Löneskillnader mellan kvinnor och män och Integration. 
Drygt 60 personer deltog på konferensen. 

Almedalen 
Saco samordnade förbundens Almedalsaktiviteter. Förbunden genomförde 
ett trettiotal seminarier i kårhuset Rindi. Samtliga seminarier webbsändes. 
Jämställdhetsfrågorna lyftes i en utställning i Röda rummet. Livslönerna, 
utbildning ska löna sig och att dela lika på föräldraledighet och deltid var i 
fokus. Kaffe serverades av en barista. Utvärdering av upplägg och 
genomförande gjordes och ett förslag till formen och omfattningen för 
Sacos engagemang i Almedalsveckan 2016 beslutades av Sacos styrelse den 
8 september.  

Pride 
Inför Pride ordnades en hbtq-utbildning för förbundskanslier, 
förtroendevalda med flera. Saco hade ett tält i Pride Park tillsammans med 
tio förbund och anordnade ett fullsatt seminarium i Pride House med 
rubriken ”Har du rätt läggning för jobbet?” Ökad synlighet och 
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samordning i paraden var fokus för årets festival. Saco fick stort genomslag 
i sociala medier i samband med Pride.  

Introduktionsutbildning 
Den årliga introduktionsutbildningen för nyanställda inom federationen 
ägde rum den 6 och den 13 oktober i Sacos lokaler. Drygt 40 deltagare från 
15 förbund och Sacokansliet deltog.  

Höstmingel 
Ordföranderådet den 22 oktober avslutades med ett höstmingel för drygt 
100 gäster. Inbjudna var bl.a. representanter från fackliga organisationer, 
studentrådet, näringslivet, myndigheter och organisationer, politiker, 
ambassadörer, journalister och opinionsbildare. I samband med minglet 
passade Saco på att visa och berätta om arbetet med att hjälpa invandrade 
akademiker till snabbare etablering på svenska arbetsmarknaden.  

Stöd till lokala föreningar 
Giwe-aways och presenter som Saco tar fram har i första hand använts av 
lokala föreningar som beställer dessa inför lokala aktiviteter. Dessutom har 
kansliet hjälpt till med beställning av roll-ups och enklare 
presentationsmaterial. 

Saco-P:s rekryteringsprojekt 
Saco deltog aktivt i Saco-P:s rekryteringskampanj via Sacos webbplattform 
och övriga digitala kanaler. Sacos kommunikationsavdelning bidrog också 
i budskapsformulering, med bilder och grafiskt manér. Ett kvarstående 
resultat av kampanjen är det medlemsformulär som finns på saco.se och 
som fortsätter generera potentiella medlemmar till förbunden.  

Bolån, försäkringar och förbundsgemensamma förmåner 
Bolåneavtalet med SEB för förbundsmedlemmar reviderades från 15 maj 
2015. Saco tecknade i augusti ett huvudavtal rörande banktjänster för 
förbundsmedlemmar med Danske Bank. Under hösten erbjöds förbunden 
att, i anslutning till huvudavtalet, teckna förbundsavtal med Danske Bank. 
Under fyra veckor i november-december genomfördes ett pilotprojekt för 
SRAT:s medlemmar med efterföljande utvärdering.  

Nätverk 
Sacokansliet ingår i och samordnar flera nätverk inom federationen som 
träffas regelbundet: 
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Informatörer, webbredaktörer - sociala medier, pressansvariga, 
tidningsredaktörer, studenthandläggare, Saco-J (jurister), kanslichefer och 
förbundsdirektörer, arkivansvariga, Saco HR (personalhandläggare och 
personalchefer), jämställdhetshandläggare, statistiker, Saco-Arb 
(arbetsmarknadspolitiska handläggare), Saco-E (ekonomichefer), 
lönebildningsgrupp, samhällspolitiskt nätverk, forsknings- och 
utbildningspolitisk grupp, arbetsmiljöhandläggare, företagarnätverk, 
chefsnätverk, medlemsregisternätverk samt ett PUL-nätverk. 

Statistikverktyg och stöd 
Service avseende statistikverktyg och statistikstöd sker löpande genom 
bl.a. underhåll- och utvecklingsarbete, utbildningar, utvärderingsstöd och 
framtagande av underlag åt förhandlingsorganisationerna samt utveckling 
av statistikavtal. 

Databaser 
Bearbetning och inläsning av löneenkäter för anpassning till Mystik och 
Saco Lönesök gjordes för Sacoförbunden och för partsgemensamma 
statistikdatabaser för kommuner och landsting, staten och privat sektor. 
Den partsgemensamma statistiken från privat sektor läses endast in i 
Mystik.  

Statistikavtal och partsgemensam statistik 
Saco deltog för förhandlingsorganisationernas räkning vid 
partsgemensamma statistikkommittémöten (Sv. Kommuner och 
Landsting, Arbetsgivarverket, Sv. Kyrkans arbetsgivarorganisation, KFO, 
FAO och KFS). Saco deltog också för förhandlingsorganisationernas 
räkning i utvecklingsarbete vad gäller de partsgemensamma 
klassificeringssystemen BESTA (staten), AID (Kommuner, landsting, 
Pacta) samt BSF (Sv. Kyrkan). 

Saco deltog för Saco-S räkning i arbetet med den partsgemensamma 
utvärderingen 2016 av ramavtalet om löner med mera för arbetstagare 
inom det statliga avtalsområdet, RALS T. 

Saco är sammankallande i förhandlingsorganisationernas statistikgrupper 
och höll kontinuerlig kontakt med förhandlingsorganisationernas 
ledningar.  

Åtta möten hölls i AkademikerAlliansens statistikgrupp. En utbildning för 
40-talet ombudsmännen i AkademikerAlliansen hölls tillsammans med
förbundsrepresentanter från AA-statistik 2014 års statistik presenterades
för AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation och statistikgrupp.
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Sju möten hölls i Saco-S statistikgrupp. Saco tog fram tabellpaket för 2014 
års statistik för Saco-S och distribuerade det via gemensam 
webbarbetsplats. Ett statistikstöd till förtroendevalda togs fram 
tillsammans med Saco-S statistikgrupp och finns upplagt på Saco-S 
hemsida. 

Ett möte hölls med Saco-P:s statistikgrupp. 

Statistiker från Saco och Sacoförbunden och förhandlare från förbunden 
arbetade för framtagande av avtal för uppföljning av processlöneavtal 
inom Almegaområdet.  

Löneenkäter och digitalt enkätverktyg 
Regelbundna möten hölls med Sacoförbundens statistikrepresentanter. Ett 
internat genomfördes för Sacos statistiknätverk med 24 deltagare från 
förbunden. Delar av internatet hölls tillsammans med Sacos 
kommunikatörsnätverk. En workshop om löneenkäter och Gamification 
med Mattias Svahn, Ek. dr i gamification från Handelshögskolan i 
Stockholm, genomfördes. Deltagare var statistikrepresentanter från 
Sacoförbunden, statistiker och kommunikatörer från Saco och företaget 
som har utvecklat Survey Generator, Alstra. Resultatet presenterades vid 
gemensamt möte med statistiker och kommunikatörer i december och 
sammanställdes i en rapport som distribuerades till deltagarna. En 
endagsutbildning i konsten att ställa frågor med fråge- och 
enkätkonstruktion genomfördes i Sacos regi med elva deltagare från olika 
Sacoförbund. Föreläsare kom från SCB:s enhet för mätteknik. 

Saco påbörjade, tillsammans med tre förbund (Naturvetarna, Sveriges 
Ingenjörer och Sveriges Farmaceuter) en undersökning i två delar om 
varför man svarar, eller inte svarar, på enkäter. Frågor ställdes till ett 
urval av förbundens medlemmar som svarade på löneenkäten 2015. 
Frågor kommer också att ställas via telefonintervjuer  till ett urval av dem 
som inte svarat på enkäten 2015. Underlaget kommer att sammanställas 
till en rapport med reflektioner och forskningsanknytning av fristående 
forskare. Rapporten kommer att presenteras under våren 2016 vid 
löneenkätinternat för förbundens statistiker och kommunikatörer. 

Under hösten fungerade Saco på sedvanligt sätt som stöd när förbunden 
tog fram och skickade ut sina löneenkäter i Survey Generator. Under 2015 
kom drygt 300 000 enkätsvar in via Survey Generator. Ca två tredjedelar 
av dessa avser löneenkäter. 20 av 22 Sacoförbund använder Survey 
Generator. Två utbildningstillfällen i enkätverktyget Survey Generator 
genomfördes för 14 deltagare från förbunden.  
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Mystik – Verktyg för löneanalyser 
Mystik finns på 20 av 22 Sacoförbund och har ca 130 användare. Fyra 
utbildningstillfällen med totalt 22 deltagare från förbunden hölls under 
året.  

Partsgemensamma databaser (20 förbund) och löneenkätdatabaser (17 
förbund) anpassades och förmedlades till förbunden. Databaser 
(partsgemensamt underlag) för 15 områden (Kommun, landsting, Sv. 
kyrkan, FAO, Fastigo, KFS, KFO, Arbetsgivaralliansen, Almega 
Tjänsteföretagen, Almega Tjänsteförbunden, Flygarbetsgivarna, 
Medieföretagen, Skogsindustrierna, Svensk Handel och Vårdföretagarna 
(för Svenskt Näringsliv gäller områden där Saco har statistikavtal) lästes in 
och anpassades till Mystik.  

En uppdatering av Mystik 5 genomfördes och förmedlades till 
Mystikanvändarna på förbunden. 

Saco Lönesök 
Av 22 Sacoförbund använder sig 19 av Saco Lönesök. Saco anpassade och 
läste in löneenkäter för 17 förbund, totalen för samtliga Sacoförbund samt 
chefslöner. Partsgemensamt underlag för offentlig sektor (kommun, 
landsting och kyrkan) anpassades och lästes in för 19 förbund samt totalen 
för samtliga Sacoförbund.  

Arbete med teknisk support pågick under maj och juni med flytt av Saco 
Lönesöks server till Candidators anläggning i Allingsås.  

Möten om utveckling av Saco Lönesök hölls med tre arbetsgrupper 
(statistiker och kommunikatörer) från tre förbund.  Där konstaterades att 
inloggningsfrågan är viktig och behövde utredas. Två förstudier om 
kompletterande direkt inloggning till Saco Lönesök och möjlighet till 
öppen ingång gjordes och presenterades i statistiknätverket. Den ena 
studien var en generell studie med bl. a. en genomgång av de 
inloggningsvarianter som finns (bankid mm). Den andra studien var en 
specifik kartläggning av Sacos och några förbunds befintliga berörda 
system. Resultatet av förstudierna kommer att presenteras för förbundens 
IT-ansvariga under 2016. I väntan på en öppen ingång har Saco 
tillsammans med statistiknätverket tagit fram en öppen 
statistikinformation baserad på större utbildningsgrupper uppdelad i 
privat och offentlig sektor där den egna lönen kan läggas in som 
jämförelse. Den lanseras i februari 2016.  

Besöksstatistik för 2015 visar ca 222 000 besök, varav 14 procent från 
mobil enhet (2014 ca 213 000 besök varav 10 procent från mobil enhet). 
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Saco gör månatliga sammanställningar och utskick av förbundsspecifik 
besöksstatistik. 

2013 påbörjades ett djupare samarbete med förbunden om 
marknadsföring av Saco Lönesök. Samarbetet har fortsatt och innebär 
alltjämt produktion, underhåll och distribution av ett gemensamt 
marknadsföringsmaterial som används under tre givna kampanjveckor. 
Material har använts både i externa aktiviteter och lokalt på arbetsplatser. 
Nytt tryckmaterial med fokus på lokala föreningar togs fram under året. 
Insatser för sökmotoroptimering för att förbättra tjänstens synlighet i 
sökmotorer gjordes i samband med lansering av ny webbplats. 

Medlemsregistret 
Sacos medlemsregister är en viktig grund både för lönestatistiska 
databaser och för arbetet med lokala föreningar. Sacos medlemsregister får 
nya uppdateringar från Sacoförbunden varje månad. Det praktiska arbetet 
med medlemsregistret omfattar bl.a. inläsning, framtagande av 
medlemslistor och analys av medlemsflöden. 

Sacos kansli har idag ett övergripande ansvar för sammanställning av 
medlemslistor på kommunal- och landstingssektor. Vid årsskiftet tas listor 
över medlemmar som är anställda på respektive kommun och landsting 
fram. Under 2015 har listor till nästan 260 kommuner och 13 landsting 
skickats ut. 

Under 2015 hölls tre utbildningar i personuppgiftshantering enligt PUL. 
Utbildningarna riktade sig till assistenter på förbundskanslier som jobbar 
med att ta fram medlemslistor via applikationen Sacofil. Applikationen 
förvaltas av Sacokansliet. 
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Opinionsbildning och kommunikationskanaler 

Varumärke 
Ett varumärkesprojekt påbörjades under hösten. Projektet består av två 
delar; att skapa en federationsgemensam plattform och därefter utveckla 
en strategi för varumärket. Syftet är att tydliggöra vad Saco är, vad Saco 
gör och för vem, vad som är unikt och hur Saco vill uppfattas. Saco ska 
även undersöka hur ordet akademiker uppfattas och hur federationen bäst 
kan använda det. 

Under hösten genomfördes intervjuer och fokusgrupper. Resultatet från 
intervjuerna ligger till grund för en funktionell målgruppssegmentering 
utifrån medlemskap i ett fackförbund. Dessutom påbörjades kartläggning 
av beslutsfattares och förbundens inställning till Sacos varumärke. 
Resultaten utgör underlag till en remiss om en gemensam 
varumärkesplattform som går ut till förbunden under 2016.  

Sacos logotyp uppdaterades så att orden ”Sveriges akademiker” framgår 
tydligare. Den nya loggan började användas från 1 september.  

saco.se 
Under 2015 besökte 1 000 000 personer saco.se (1 130 000 under 2014). 
Totalt antal sidvisningar för hela saco.se uppgick till 3 000 000  
(4 050 000 under 2014). Av besöken står yrkes- och 
utbildningsinformationen och Saco Studentmässa för en majoritet. 
Nedgången i antalet besök förklaras främst av fallande placeringar i 
Googles sökmotorresultat under första halvan av 2015 till följd av en 
nylanserad webbplats. Placeringarna återhämtade sig under sommaren 
2015. 

Under året genomfördes fortsatt utveckling av funktioner och innehåll på 
saco.se. Webbanalysen förbättrades genom att implementera mer 
omfattande mätbarhet på alla funktioner på webbsidan. Under hösten 
genomfördes en besökarenkät med syfte att kartlägga vilka målgrupper 
som besöker saco.se, vad de gör och hur nöjda de är med sina besök. 
Enkäten gav stora insikter som fortsättningsvis leder till utveckling och 
implementation av nya tjänster och funktioner under 2016. 

Cirka 60 % av besökarna på saco.se kommer via sökningar på Google. 
Därför har det varit ett fortsatt medvetet arbete med sökord för att rankas 
högt på Google för områden som är viktiga för Saco. Google är alltjämt en 
avgörande framgångsfaktor för att nå så stor digital synlighet som möjligt. 
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Sacobloggen 
Efter några år med ökning av antalet besökare på Sacobloggen minskade 
dessa något under 2015. Totalt hade bloggen ca 32 000 besök under året 
(jämför med 37 000 besök 2014). Antalet besök skiljer sig väldigt mycket i 
besökare per inlägg. De mest besökta bloggarna driver tusentals besök, 
vilket visar att bloggen fortfarande är relevant som opinionsbildande 
kanal. På samma sätt som saco.se är bloggen beroende av höga 
sökplaceringar i Googles sökresultat för att nå stor synlighet över tid. 

Nya medier 
Kontot @akademikerna på Twitter hade vid årets slut cirka 4 700 följare, 
en ökning med över 50 % jämfört med 2014 (3 500 följare). Den kraftiga 
ökningen beror främst på ett strategiskt arbete för att hitta och följa 
Twitterkonton som anses vara relevanta för federationens verksamhet. Det 
är också ett resultat av en tydligare integration av Twitter som kanal i 
samband med kommunaktionsinsatser. Därutöver är det givetvis också så 
att Twitter växer som kanal, vilket genererar fler potentiella följare.  

Sacos Facebooksida hade vid årets slut cirka 7 100 följare, en ordentlig 
ökning med nästan 60% jämfört med föregående år (4 500 följare). 
Ökningen är resultatet av riktade annonskampanjer tillsammans med en 
utveckling av innehållet på sidan. Det är en utveckling i linje med löpande 
analys av innehåll och annonsering. Facebook driver mycket trafik till 
bloggen och till webbsidan. Det framtida arbetet handlar om att utveckla 
och förbättra användningen av Facebooks annonseringsverktyg och att 
följa med och göra anpassningar till de förändringar Facebook gör av sitt 
utseende och sin algoritm.  

Rapporter och broschyrer 
Under året producerades fjorton trycksaker  Merparten av Sacos 
trycksaker laddas ner via saco.se. Totalt gjordes 37 976 nedladdningar. 
Nedan listas de tio mest nedladdade: 

Framtidsutsikter - samtliga år  8 883 
Ungdomsarbetslösheten - mått, orsaker och politik  3 073 
Vad kostar en akademiker  1 882 
Välja Yrke - samtliga versioner  1 451 
Konsten att välja utbildning –inåt, utåt, framåt  1 447 
Saco Lönesök - informationsbroschyr  1 352 
Gör om gör rätt – Sacos förslag till nytt skattesystem 1 048 
Vara skyddsombud  995 
Chefsguide Sätta lön  951 
Föräldraledighet och den framtida pensionen  728 
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Totalt beställdes 9 300 trycksaker via saco.se. Nedan listas de tio mest 
beställda: 

Vara skyddsombud  2 728 
Framtidsutsikter  1 317 
Välja yrke – samtliga år  607 
Saco Lönesök – informationsbroschyr  361 
Allt unga behöver veta om arbetsmarknaden  122 
Informationsbroschyr om Omstart  120 
Lönespridning  114 
Besluts- och tolkningsproblem i individuell lönesättning 96 
Orientering utan karta och kompass  83 
Akademikernas lokala löneprocesser  68 

Rörlig media och webbsändningar 
Under året webbsändes 34 seminarier och de informationsfilmer Saco 
producerat. Här redovisas de tio som hade flest visningar: 

Lilla Drevet – livesändning Saco i Almedalen 8 466 
Deltidsfällan - föräldraledighet, deltidsarbete och VAB 
påverkar pensionen  

1 698 

Skyddsombudens dag 561 
Sköra äldres tänder rasar. Vem gör något? Saco i Almedalen 
2015 

414 

Chefen och lönesättningen 348 
Ny som chef – Saco bjuder in Lotta Fogel 330 
Mind the Glapp II Saco i Almedalen 2015 325 
Transkulturell psykiatri. Saco i Almedalen 2015 313 
Vilka etiska problem möter skolkuratorn i sitt arbete? Saco i 
Almedalen 2015 

313 

Jämställda löner kostar 36 miljarder – vem betalar? 301 

Lokala webbplatser 
För Sacoråd och föreningar finns nu 19 publika webbplatser inom det 
ramverk som Saco erbjuder. Ytterligare 20 är upplagda men har ännu inte 
publicerats av den lokala föreningen. Dessutom finns det ett antal 
föreningar som har anmält sitt intresse men där jobbet ännu inte är 
påbörjat. 

Pressmeddelanden 
29 pressmeddelanden har skickats ut i samband med egna aktiviteter som 
Saco ville lyfta eller för att delta i aktuella debatter som berör Sacos 
verksamhet. 1 900 personer prenumererade på Sacos pressmeddelanden. 
Under året har Saco även tecknat avtal med företaget Cision för 
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distribution av pressmeddelanden. Det kommer ge bättre träffsäkerhet och 
spridning på Sacos pressmeddelanden, vilket borgar för ökat medialt 
genomslag.  
 

Nyhetsbrev 
Chefsnyheterna utkom med 19 nummer och hade 6 000 prenumeranter.  
Saco ger ut ett Nyhetsbrev om EU som ger en inblick i händelserna i 
Bryssel ur ett fackligt perspektiv. Nyhetsbrevet om EU är öppet för alla och 
gick ut till prenumeranterna en gång i månaden. Under året har nio 
nummer skickats ut. Brevet hade 1 200 prenumeranter.  
 
Nyhetsbrev från Saco har kommit ut med 18 nummer. Brevet ger en 
samlad information om vad som händer inom Sacosfären och även djupare 
insikt i frågor som är viktiga för Saco. I december hade nyhetsbrevet 3 600 
prenumeranter. 
 

Förbundskontakter 

Interna utskick 
40 nummer av veckobrevet, innehållande aktuell information om vad som 
händer inom Saco, skickades till förbundens kommunikatörer. I början av 
året bifogades en årsplan över Sacos rapporter och seminarier. 
Månadsbrev till Sacoförbundens styrelser och kanslichefer skickades vid 
tre tillfällen. 
 

Nätverk 
Den 20–21 maj anordnades ett internat för kommunikatörer delvis 
gemensamt med statistiker med temat ”Effektiv kommunikation med 
anpassning till omvärlden”. Totalt deltog 30 kommunikatörer. 
Kommunikatörsnätverket har träffats vid ytterligare tre tillfällen under 
året. Ämnen på träffarna har varit Relationsmarknadsföring, 
Varumärkesprojektet, Saco Lönesök, Gamification och akademikers 
arbetsmarknad. 
 
I oktober var redaktörerna för förbundstidningarna på studieresa i Aten 
under tre dagar. Resan arrangerades av Sacokansliet.  
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Organisationen och ledningen 

Extra kongress 
En extra kongress ägde rum den 30 november. Bakgrunden till kongressen 
var att Sjöbefälsföreningen den 6 oktober ansökt om medlemskap i Saco. 
Vid kongressen beslutades att bevilja Sjöbefälsföreningen inträde i Saco 
från och med den 1 januari 2016 under förutsättning att föreningens 
anslutning till Ledarna upphört. 
 

Sacos styrelse 
Sacos styrelse sammanträdde åtta gånger, varav en gång under internat. 
Två beslut fattades per capsulam.  
 

Styrelsens ledamöter 2015: 
Göran Arrius, ordförande 
Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer, förste vice ordförande 
Henrietta Huzell, Sulf, andre vice ordförande  
Ivar de la Cruz, Naturvetarna 
Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR 
Magnus Hedberg, Jusek 
Mikael Igelström, Civilekonomerna  
Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund 
Ann-Charlott Juliusson, Saco-förbundet Trafik och Järnväg 
Marie Wedin, Sveriges läkarförbund 
Anitha Wijkström, SRAT  
 
Adjungerad: Kristin Öster, ordförande Saco Studentråd. 
 
Vid sammanträdena deltog Sacos kansliledning med kanslichef, 
samhällspolitisk chef och kommunikationschef samt presschefen och 
styrelsens sekreterare.  
 

Sacos ordföranderåd 
Två ordföranderåd genomfördes. Vid mötet den 21 maj informerades om 
Sacos utredning kring inflytande, finansiering och arbetsformer, 
valberedningens arbete, Sacos närvaro i Almedalen, Sacos varumärke, 
ordföranderådets arbetsformer och Sacos medlemskap i Union to Union. 
Ordföranderådet avslutades med avtackning av Sacos dåvarande 
kanslichef Anders Edward. 
 
Under höstens ordföranderåd, den 22 oktober, var fokus kring information 
och diskussion gällande varumärkesarbete och rekryteringsfrågor. Vid 
mötet diskuterades också Sjöbefälens ansökan om medlemskap till Saco. 
Därutöver informerades bl.a. om Sacos avtal med Danske Bank, 
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studentrådets ledarskapsutbildning. Sacos nya kanslichef, Mari Ternbo, 
fick också tillfälle att presentera sig.  
 

Saco studentråd 
Saco studentråd har kongress varje år. Studentrådet är ett rådgivande 
organ till Saco men styr i allt väsentligt sin egen verksamhet. 
Huvuduppgiften är att driva frågor inom Saco och i den samhällspolitiska 
debatten som är av betydelse för studentsektionerna. 
 
Vid kongressen den 29 –30 november 2014 valdes styrelse för 2015:  
Kristin Öster, Sveriges Psykologförbund, ordförande  
Daniel Kjellén, Jusek, vice ordförande  
Begmohammed Derakshande-Tomadj, Akademikerförbundet SSR 
Malin Påhls, SRAT 
Julia Boström, Sveriges Arkitekter 
Gustav Lindskog, Sveriges Ingenjörer 
Johan Billman, Sveriges Ingenjörer 
Peter Solsjö, Naturvetarna 
 
Vid kongressen den 28–29 november 2015 valdes styrelse för 2016:  
Kristin Öster, Sveriges Psykologförbund, ordförande 
Malin Påhls, SRAT, vice ordförande 
Begmohammed Derakshande-Tomadj, Akademikerförbundet SSR 
Carl Hellström, Sveriges Psykologförbund 
Rand Ishaq, Sveriges Tandläkarförbund 
Linnéa Jahn, DiK 
Gustav Lindskog, Sveriges Ingenjörer 
Håkan Lundstedt, Sveriges Ingenjörer 
Jinnie Stork, Lärarnas Riksförbund 
 
Saco studentråd arbetade under 2015 med den externa fokusfrågan Ingen 
ska ångra sin utbildning. En nollvision för stärkt arbetsanknytning i 
högskolan.  
 
Fokus för verksamheten låg vid att ta fram och vidareutveckla förslag på 
hur studenternas kontakt med arbetslivet under studietiden kan stärkas. 
Förslagen finns sammanfattade i två PM. Dels i ett reformförslag för stärkt 
arbetsanknytning, som innehåller mer detaljerade förslag, dels i ett 
tiopunktsprogram för hur studenter kan bidra till regional 
kompetensförsörjning. Saco studentråd släppte dessutom minirapporten 
Avgiftsfritt är inte gratis, vikten av informerade studieval.  
 
Under våren 2015 genomförde studentrådet en kommunturné som 
resulterade i ovan nämna tiopunktsprogram. Besök gjordes i tre olika 
universitetsorter och i angränsande glesbygdskommun. Kommunbesöken 
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uppmärksammades både i regionala medier och i ett längre reportage i 
studentmagasinet MetroStudent.  
 
Studentrådet fortsatte att bevaka och lyfta frågan om fler relevanta 
sommarkurser. Studentrådet tog även vidare arbetet med att föra in ett 
ungdomsperspektiv i pensionsdebatten med goda resultat. I ett samarbete 
med Skandia räknade studentrådet ut vad ett extra år i studier kan kosta i 
framtida pension, vilket fick medial spridning. Studentrådet fick 
inbjudningar att diskutera pensionsfrågor under Almedalen, vid PRO:s 
årliga akademi samt i Studio Ett.  
 
Studentrådet hade en hög närvaro i internationella fackliga sammanhang, 
så som Europafackets ungdomskommittémöten och Nordvision. 
Studentrådets vice ordförande har suttit som koordinator för Nordvision.  
 
Saco studentråds interna fokusfråga var under 2015 Studenterna i Saco.  
Arbetet fokuserade på att skapa fler mötesplatser mellan studenter och 
yrkesverksamma inom federationen. Det var ett genomgripande tema på 
medlemsråden, där yrkesverksamma från förbunden och Saco bjudits in 
som gästtalare.  
 
Studentrådet anordnade för andra året i rad en kurs i fackligt ledarskap för 
förtroendevalda i studentsektionerna. Responsen från deltagare, 
gästföreläsare och förbunden har varit mycket god.  
 
Saco studentråd besvarade följande remisser: 
- Ändring i Centrala studiestödsnämndens (CSN) föreskrifter och 

allmänna råd om beviljning av studiemedel  
- Kvalitetssäkring av högre utbildning (U205/1626/UH)  
- Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Högre utbildning 

under 20 år. Betänkande av Utredningen om högskolans 
utbildningsutbud (SOU 2015: 70).  

 

Saco Studentmässor AB  
I början av året införlivades successivt verksamheten i dotterbolaget Saco 
Studentmässor AB i Saco. Från och med den 1 april gick anställningen av 
bolagets personal, två personer, över till Saco och verksamheten drivs nu 
helt och hållet i Sacos regi. Bolaget försattes därmed vilande. 
Verksamheten beskrivs närmare under rubriken Studieval. 
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Personal och kansli 
Följande personer började under året: 
Cathrin Reth  kommunikatör, vikarie 
Mari Ternbo  kanslichef 
Sofia Sandgren Massih utredare, vikarie 
 
Följande personer slutande under året: 
Veronica Blom arkivarie 
Anders Edward kanslichef 
 
Sacos samverkansgrupp antog under 2015 en ny lönepolicy. 
 
Kansliets IT-system 
Backup av datafiler och drift av brandvägg lades ut externt. 
 

Fastigheten Lilla Nygatan 14 
Under året genomfördes planenligt och löpande, oförutsett 
underhållsarbete. Nytt nätverkskablageinstallerades i fastigheten och ett 
konferensrum på plan 7 (AU-rummet) renoverades.  
 
Under året har möjligheterna att öka utnyttjandet av festvåningen högst 
upp i huset setts över. Som ett första steg erbjuds nu förbunden möjlighet 
att hyra lokalen.  
 
Enstaka kontorsrum har under året stått vakanta och tillfälligt disponerats 
av Sacokansliet som förråd och mötesrum. Inför 2016 är fem kontorsrum 
(45 kvm kontorsyta) fördelade på två våningsplan lediga för uthyrning.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Sacos viktigaste remissvar 2015 

Arbetsmarknadsdepartementet 
Ändrade förutsättningar i valfrihetssystemet för etableringslotsar R.21.15 
Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet –  R.22.15 
Del I (SOU 2015:13)   
Matchningsanställningen - nya vägar till jobb  R.30.15 
Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet –  R.42.15 
Del II (SOU 2015:38)  
Avskaffande av systemet med etableringslotsar  R.45.15 
Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar  R.50.15 
(Ds 2015:29)  
Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare  R.86.15 
(Ds 2015:36)  
 

Finansdepartementet 
Skatteverkets hemställan om beskattning av utländska  R.80.14 
socialförsäkringspensioner  
Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande  R.8.15 
Slopad skattereduktion för gåvor    R.17.15 
Betänkandet Ett Svenskt tonnageskattesystem (SOU 2015:4)  R.18.15 
Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför  budgetpropositionen  R.32.15 
för 2016 
Förändringar av husavdraget   R.33.15 
Nya regler för AP-fonderna (Ds 2015:34)  R.69.15 
Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) R.87.15 
 

Finansinspektionen 
Förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån R.25.15 
 

Justitiedepartementet 
Promemorian Patent- och marknadsdomstol; kompletterande  R.9.15 
överväganden    
Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden (SOU 2015:40) R.55.15 
 

Socialdepartementet 
Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen  R.78.14 
(SOU 2014:67)  
Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för R.7.15 
vardera föräldern (Ds 2015:8)    
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En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna  R.13.15 
(Ds 2015:6)   
Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas (Ds 2015:19) .  R.31.15 
Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)  R.34.15 
Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen  R.37.15 
(Ds 2015:17)   
 

Utbildningsdepartementet  
Betänkande Unik kunskap genom registerforskning   R.76.14 
(SOU 2014:45)  
Promemorian Kvalitetssäkring av högre utbildning  R.28.15 
Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70)  R.78.15 
En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) R.85.15 
Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer  R.95.15 
med forskarexamen   
Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra   R.96.15 
personalkategorier   
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En typisk opinionsbildare – stark närvaro på åsiktsplats

1 |

– Det finns en koppling mellan månaderna med mest publicitet och Sacos egna aktiviteter, 
antingen i form av pressmeddelanden eller att organisationen har en tydligt aktiv och 
opinionsbildande roll.

– En tydlig samverkan mellan Sacos aktivitet och relevansen på ledarplats syns också i februari 
efter utspelet om vidareutbildning av invandrade akademiker.

– Jämfört med liknande organisationer har Saco en ovanligt stor andel åsiktsmaterial (debatt, 
krönika, analys, ledare, insändare). Det verkar också som att andelen ledare är jämförelsevis 
stor. Med målgruppen opinionsbildare är det rätt att finnas på åsiktsplats. Det är däremot 
inte där man främst når allmänheten.

– På debattplats är ungefär hälften Sacos egna debattartiklar och hälften referenser till Sacos 
åsikter och statistik. Kvaliteten (eller varumärkesexponeringen) är något lägre när andra 
externa åsiktsaktörer är drivande men skillnaden är rätt liten. Det kan tolkas som att Sacos 
åsikter till stor del tas emot välvilligt.
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Bilaga 2: Saco i medierna
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Pressmeddelanden  

  
Titel Datum 
Sjöbefälsföreningen ny medlem i Saco 30-nov 
Här finns jobben om fem år 25-nov 
Nytt verktyg visar studenternas flyttströmmar 11-nov 
Saco välkomnar FP:s initiativ till ny skattereform 09-nov 
Nu krävs politiskt ansvar 10-okt 
Antalet akademiker har tredubblats på 25 år 30-sep 
Jobbfientliga skattehöjningar nedvärderar högre utbildning 21-sep 
Nytt partneravtal mellan Saco och Danske Bank 10-sep 
Utredningsförslag gör intrång på partsmodellen 01-sep 
Fortsatt medlemsökning i Sacos förbund 26-aug 
Äntligen höjs taket i a-kassan 17-jun 
Mari Ternbo ny kanslichef på Saco 11-jun 
Fler länder begår brott mot de mänskliga rättigheterna i 
arbetslivet 10-jun 
Få utlandsfödda akademiker snabbare i arbete 10-jun 
Arbetslivet är långt ifrån jämställt 04-jun 
Fler platser ger inte rättvis högskola 12-maj 
Nytt system för kvalitetsutvärdering kan hota kvaliteten i 
högskolan 08-maj 
LO, TCO och Saco bildar biståndsorganisationen Union to Union 07-maj 
Ingen förlust att dela lika på föräldraförsäkringen 07-maj 
Kvalitet före kvantitet i högskolan 15-apr 
Glädjande höjning av a-kassan 13-apr 
En föräldraförsäkring i tre lika delar 19-mar 
Äntligen tar regeringen bladet från munnen om överskottsmålet 03-mar 
Magert slutbetänkande med positiva inslag 02-mar 
Välkommet besked av framtidsminister Kristina Persson 25-feb 
Regeringen på rätt väg med integrationen 19-feb 
Ökning av arbetslösa utländska akademiker 11-feb 
Sacos förbund fortsätter att växa 26-jan 

  
  
Debattartiklar (ej repliker)  

  
Titel Datum 
En snabbare etablering kräver smartare metoder 17-dec 
Platta löner får personalen att fly kommunerna 11-dec 
Ogenomtänkt förslag att gynna kvinnor 02-dec 
Oansvarigt bygga ut högskolan 13-nov 
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Villkora avdrag med amortering 30-okt 
Ny upphandlingsmodell riskerar ge lönedumpning 28-okt 
Fler behöver utbilda sig – sänk skatten på arbete 21-okt 
Ta täten i arbetet för fackliga rättigheter, Löfven 07-okt 
Lärarbristen katastrofal – radikala åtgärder krävs 07-okt 
Skattehöjningarna ökar orättvisa 21-sep 
Varning för finansieringskris 28-aug 
Grunden för skolan 26-jun 
AP-fondernas upplägg behöver inte förändras 18-jun 
Sverige har inte råd att avstå tusentals välutbildade akademiker 10-jun 
Backspegeln är inte kompassen för lönebildningen 27-maj 
Rättvis högskolekvalitet viktigare än fler högskoleplatser 12-maj 
Försvåra inte kloka val 08-maj 
Pengar till högskolan är en tummetott 03-maj 
Arbetsmiljöarbete får aldrig kompromissas 28-apr 
Kraftfullare föreskrifter från Arbetsmiljöverket behövs 16-apr 
Den högsta marginalskatten bör uppgå till 50 procent 21-apr 
Så mycket kostar mer jämställda löner 06-mar 
Alla vinner på social dialog 05-mar 
Alla arbetare måste ha rätt att strejka 18-feb 
Billig investering att utbilda invandrade akademiker 02-feb 
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Bilaga 3: Sacos representationsuppdrag 2015 

Svenska myndigheter, organisationer etc. 
Alna Sverige AB och Alna Sverige 
förening, styrelsen 

Karlström, Karin, led Saco 

Akademikernas a-kassa styrelse Arrius, Göran, ordf 
Larsson, Helena ers 

Saco 
Saco 

Akademikernas a-kassa 
arbetsutskott 

Larsson, Helena led Saco 

AP-fonden, 1:a fondstyrelsen Arrius, Göran, led Saco styr  
AP-fonden, 1:a fondstyrelsen, 
ersättningskommittén 

Arrius, Göran, led Saco styr  

 
Arbetsförmedlingen 

  

Arbetsförmedlingens partsråd  Oscarsson, Eva, led 
Edström, Josefin, ers  
Lindberg, Sara, led 
Berge, Ursula, ers 

Saco 
Saco 
Civilek 
Akadem SSR 

Expertgruppen för yrkesprognoser på 
Arbetsförmedlingen 

Oscarsson, Eva, ord Saco 

Nationellt branschråd för IT Krogius, Ingrid, led Jusek  
Nationellt Branschråd Vård och omsorg Wijkström, Anitha Saco 
Samverkansorgan för arbetslivsinriktad 
rehabilitering (f.d. DAR) 

Fristedt, Karin, led 
Andrén, Thomas, led från 
December 

Saco 
Saco 

Utredningen om översyn av 
arbetsförmedlingen 

Oscarsson, Eva - till aug 
Wennström, Ossian – ers fr. aug 

Saco 
Saco 

Arbetsdomstolen Nilsson, Bengt G, led 
Maier Söderberg, Lena, ers  
Merkel, Lars, ers  
Strömgren, Marie-Louise, ers 

Sv Ing 
Saco 
Jusek 
Saco 

Arbetslöshetskassornas 
samorganisation, SO, 
försäkringsråd 

Larsson, Helena Saco 
 

 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Insynsråd för inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen 

Oscarsson, Eva, led Saco 

Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering(IFAU)  

Andrén, Thomas till maj 2014 Saco 

Konjunkturinstitutet Andrén, Thomas till maj 2014 Saco 
Utredningen om aktiva åtgärder mot 
diskriminering  

Edström, Josefin Saco 

Utredningen om genomförande av 
tillämpningsdirektivet till 
utstationeringsdirektivet 

Maier Söderberg, Lena Saco 
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Utredningen om Registerutdrag i 
arbetslivet, Dir. 2013:56 

Maier Söderberg, Lena Saco 

Utstationeringskommittén Maier Söderberg, Lena Saco 
Övervakningskommittén för 
socialfondsprogrammet 

Oscarsson, Eva, ord 
Ehinger Berling, Åsa, ers 

Saco 
Saco 

Arbetsgruppen för 
standardiseringsfrågor inom 
Arbetsmiljöområdet-ASTA (LO-TCO-
Saco) 

Fristedt, Karin Led Saco 

 
Arbetsmiljöverket 

  

Referensgrupp för regeringsuppdraget 
Kvinnors arbetsmiljö 

Fristedt, Karin 
 

Saco 

Programråd för arbetsmiljö- och 
arbetsskadestatistik 

Fristedt, Karin 
 

Saco 

Samråd på Arbetsmiljöverket med 
arbetsmarknadens parter 

Fristedt, Karin 
 

Saco 

 
Finansdepartementet 

  

Sakkunnig och expert i utredningen om 
upphandling och villkor enligt 
kollektivavtal 

 
Maier Söderberg, Lena 

 
Saco 

En kommunallag för framtiden Rollbäck, Kristina LR 
Statens överklagandenämnd Merkel, Lars, led Jusek 
Folk o Försvar, styrelsen Arrius, Göran, ordförande  Saco styr 
Försvarsunderrättelsedomstolen Arrius, Göran, led Saco 

Folksam liv Arrius, Göran, led  Saco 
Förenade livs försäkringsnämnd Wennström Ossian Saco 
Försäkringskassans fackliga 
nätverk 

Andrén, Thomas Saco 

Universitetskanslersämbetets 
referensgrupp  

Lilliefeldt, Emelie  Saco 

Institutet för 
arbetsmarknadspolitiska 
utvärderingsstudier IFAU, ref gr 

Oscarsson, Eva   Saco 

 
Integrations- och jämställdhetsdepartementet 
Rådet för integration i arbetslivet Arrius, Göran, led 

ordf. t.o.m. 20 mars 
Saco styr 

Integration i arbetslivet, rådet för, BU Edström, Josefin, led   Saco 
Nämnden mot diskriminering Maier Söderberg, Lena, led 

Bengtson Ekström, Katarina, 
ers   

Saco 
AEA 

Regeringens Jämställdhetsrådet Karlström, Karin  Saco 
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Justitiedepartementet  
Expert till utredning om 
arbetskraftsinvandring Larsson, Helena Saco 
Utredning om stärkt meddelarskydd för 
privatanställda i offentligt finansierad 
verksamhet 

Solberg, Nils Erik Läkarförb 

Kulturdepartementet  
Utredningen om delaktighet i EU Ehinger Berling, Åsa Saco 
Kungafonden Arrius, Göran, huvudman Saco 
Kungliga Örlogsmannasällskapet Arrius,Göran, led f.r.o.m 17 nov Saco 
Kyrkans Pensionskassas styrelse Ossian Wennström suppleant Saco 

Näringsdepartementet 
Övervakningskomittén för de åtta 
Regionala strukturfondsprogrammen. 

Övervakningskomitté för det nationella 
regionalfondsprogrammet 

Övre Norrlands regionala partnerskap 

Mellersta Norrlands regionala 
partnerskap  

Stockholms regionala partnerskap 

Jonsson, Anders, ord 

Jonsson, Anders, ers 

Harnesk, Nils 

Eriksson, Maj 

Gemmel, Lisa 

Saco 

Saco 

Saco 

Saco 

Saco 

Pensions- och försäkringsnämnder etc 1 
Saco SalusAnsvar Försäkrings AB, 
styrelsen 

Edward, Anders, ordf. Saco 

Referensgrupp för organisationer 
och näringsliv  

Rollbäck, Kristina LR 

Regionalt arbetsmarknadsråd Beck, Alexander Civilek 
Rådet för kulturarbetsmarknaden Hamberg, Stina, led 

Westas, Bo, ers. 
DIK 
DIK 

1 Uppdrag för Saco-S redovisas i verksamhetsberättelse för Saco-S. Pensions- och 
försäkringsnämnder etc. återfinns bl. a. uppdrag med anknytning till parterna 
inom kommuner och landsting. Dessa uppdrag redovisas i AkademikerAlliansens 
årsredovisning - deras egen verksamhetsberättelse. 
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Sacos fackliga stipendiefond Saco styr 
Saco styr 
Saco styr 
KyrkA 
Saco styr 
Saco styr 
KyrkA 

SCB 
Expertgrupp för arbetsmarknadsstatistik 
på SCB (EFAM) 

Saco 

SIAK-nämnden Saco 
SUN-nämnden Saco 
Stiftelsen för Insamlingskontroll Civilek 

KyrkA 
Fysioterapeut 

Stora Sjödahls pensionsstiftelse Saco 

Socialdepartementet 
Genomförandet av nya EU 
direktiv på upphandlingsområdet, ref gr 

Saco 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Läkarförb 
Läkarförb 
Läkarförb 
Tandläkarförb 

Parlamentariska 
Socialförsäkringsutredningen, 
Referensgrupp 

Saco 
Saco 

Socialförsäkringsutredningen, 
Referensgrupp arbetsmarknadens parter 

Saco 
Saco 

Centralförbundet För Socialt Arbete 
(CSA) 

Akadem SSR 
Akadem SSR 

Pensionsåldersutredningen Saco 
Saco 

Svenska kyrkans församlingsförb, 
statistikkommitté 

Saco 

Sveriges Nationaldag, stiftelsen Saco styr 

Stockholms Universitet 
Stressforskningsinstitutet och Stockholm 
Stress Center, styrelsen 

Saco 

TAM-Arkiv Styrelse 

Göran Arrius, ordf 
Richard Malmborg, vice ordf 
Henrietta Huzell 
Vibeke Hammarström 
Anitha Wijkström, ers 
Mikael Igelström, ers 
Bror Holm, ers 

Oscarsson Eva, led 

Danielsson, Anna, led  
Danielsson, Anna, ers  
Bergh, Kerstin, led 
Gissler, Magnus, ers - till mars 
Einerfors, Mats, ers - från april 
Wennström, Ossian 

Andrén, Thomas - till våren 
2014 
Rödholm, Martin, led 
Tegerstedt, Gunilla, ers 
Palmér Mats, ers 
Toremalm, Henrik, ers  
Andrén, Thomas, led 
Wennström, Ossian, ers 

Strömgren, Marie- Louise,led 
Wennström, Ossian, led 
Fränkel, Titti, led  
Sköld, Camilla, ers 
Wennström, Ossian 
Larsson, Helena  
Danielsson, Anna, led  

Arrius, Göran, led 

Karlström, Karin vice ordf 

Blom, Veronica, led - till maj 
Zettermark, Åke - från juni 

Saco 
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Trafikskadenämnden Sandhaag, Olle, led 
Strömgren, Marie Louise, ers 
Hildingsson, Kerstin, led 
Merkel, Lars, ers 

Saco 
Saco 
Saco 
Jusek 

Utbildningsdepartementet 
EU-frågor inom utbildningsområdet, arb 
gr 

Wallberg, Nicklas Saco 

Utredning om kvalitets säkringssystem 
för högre utbildning 

Simonsen, Linda Saco 

Utredningen om högskolans 
utbildningsutbud, referensgrupp 

Simonsen, Linda Saco 

Utbildningsdepartementets 
referensgrupp för EU-frågor 

Simonsen, Linda Saco 

Utrikesdepartementet 
Nationell kontaktpunkt vid UD/IH 
avseende OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag 

Lidehäll, Paul, led Sveriges Ing 

Internationell verksamhet 
LO, TCO och Saco Brysselkontoret Arrius, Göran, vice ordf  

Ehinger Berling Åsa, led 
Saco styr 
Saco 

EFS, Europafacket (ETUC) 
Europafackets styrelse (Executive 
Committee)  

Arrius, Göran, led 
Wijkström, Anitha, ers 

Saco styr 
Saco styr 

EFS: Kommittéer och arbetsgrupper 
Arbetsgruppen för migration och 
integration,EFS 

Edström, Josefin Saco 

Arbetsgruppen för arbetstagarinflytande Larsson, Helena, ers Saco 

Arbetsgrupp för ekonomisk politik Andrén, Thomas Saco 
Europeiska socialfondskommittén Oscarsson, Eva ers Saco 
Kollektiva förhandlingar och 
löntagarinflytande, komm 

Maier Söderberg, Lena 2:e ers Saco 

Kvinnokommittén Gatti, Anna SULF 
Netlex (nätverk f arbetsrättsliga frågor) Maier Söderberg, Lena, led Saco 
Partsrelationer och arbetsrätt, arb gr 
(Social Policy and Legislation)  

Maier Söderberg, Lena, 2:e ers Saco 

Press och kommunikation Ferndahl, Eva  Saco 
Socialt skydd, arb gr Wennström, Ossian, 2:e ers Saco 
Handels- och globaliseringsfrågor, arb gr Lidehäll, Paul, ers Sveriges Ing 
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EU-kommissionen, rådgivande 
kommittéer m fl. 
Europeiska Unionens ekonomiska och 
sociala kommittén, EESK 

Lidehäll, Paul, led Sveriges Ing 

Focal point Svenskt informationsnätverk 
för Europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao 

Fristedt, Karin Saco 

Handels- och globaliseringsfrågor, arb gr Lidehäll, Paul, ers Sveriges Ing 
Rådgivande kommitté för hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen 

Fristedt, Karin, ers Saco 

EU-kommissionens rådgivande 
kommitté för fri rörlighet för 
arbetstagare 

Edström, Josefin Saco 

Rådgivande kommittén för fri rörlighet 
för arbetstagare (till EU Kommissionen) 

Oscarsson, Eva, led - till juli 
Edström, Josefin, led - från juli 

Saco 

Rådgivande kommitté f migrerande 
arbetares sociala trygghet 

Wennström, Ossian, ers Saco 

Eurocadres Häggström, Britt Marie, led DIK 
Svenska ILO-kommittén Dalén, Ullika Akadem SSR 

NFS 
Arbetsgrupp för arbetskraftens rörlighet, 
NFS 

Oscarsson, Eva Saco 

Bastun (Fackligt Östersjönätverk) Ehinger Berling, Åsa, led Saco 
Europautskottet Ehinger Berling, Åsa, led Saco 
Klimatgrupp Teräs, Marita, led  Naturvetarna 
Strategigrupp Ehinger Berling, Åsa, led Saco 
NFS styrelse Arrius, Göran, led 

Wijkström, Anitha, led 
Saco styr 
Saco styr 

Tillväxtnätverk Andrén, Thomas Saco 

TUAC (OECD) 
Arbetsgrupp för ekonomisk politik Andrén, Thomas Saco 
Internationell handel, investeringar och 
multinationella företag, arb gr 

Lidehäll, Paul Sveriges Ing 

Union to Union Styrelse 
Erkers, Heike, led - från maj 
Ehinger Berling, Åsa, led - från 
maj 

Saco styr 
Saco 
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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 över 
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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HÖGSKOLEUTBILDNING LÖNAR SIG ALLT SÄMRE 

Lönerna för högskoleutbildade jämfört med gymnasieutbildade, 
den så kallade högskolepremien ökade trendmässigt från bör-
jan av 1980-talet fram till början av 2000-talet. Denna studie 
visar att den trenden bröts 2001. Sedan dess faller högskolepre-
mien. Tydligast är trenden i privat sektor. Däremot har lönerna 
för gymnasieutbildade jämfört med grundskoleutbildade, den 
så kallade gymnasiepremien legat på ungefär samma nivå un-
der hela 2000-talet.

Högskoleutbildning lönar sig allt sämre 

1996

2001

2009 2014

Karin Karlström

Chefen och lönesättningen 

Organisatoriska förutsättnigar för lokal 

och individuell lönesättning |  Februari 2016
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2016 | Redaktör Pär Karlsson

www.saco.se/studieval
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Begrepp som ”livslön” och att ”utbildning ska löna 
sig” har tillsammans med frågor om akademikers 
arbetsmiljö lyfts upp på den politiska dagordningen.

Ett händelserikt 2016 

Det har varit ett intensivt år. I omvärlden dominerade konflikten i Syrien, det amerikan-
ska presidentvalet och Brexit. Inom Sacofederationen var det andra, mer positiva händel-
ser, som stod i centrum. 

Saco är akademikernas företrädare. Det är vi som är den samlande kraften och som med 
medlemmarnas styrka och kompetens arbetar för att stärka Sverige som kunskapsnation. 

Sacofederationen har under 2016 befäst sin redan tidigare starka ställning i opinions-
bildning och påverkansarbete. Begrepp som ”livslön” och att ”utbildning ska löna sig” har 
tillsammans med frågor om akademikers arbetsmiljö lyfts upp på den politiska dagord-
ningen. 

Även inom federationen har mycket hänt under 2016. För första gången har Sacos 23 för-
bund gemensamt genomfört en satsning för att rekrytera nya medlemmar till förbunden. 
Och inom Sacos kansli har utvecklingsarbete lett till en verksamhetsplan för de komman-
de åren med uttalade mål inom fyra områden: federationsstöd och varumärke, utbildning, 
arbetsliv och lön. 

Sammantaget gör det att vi nu står bättre rustade för att möta omvärldens utmaningar 
och för att påverka samhällsutvecklingen i en riktning som sätter kunskap och ansvarsta-
gande i centrum.

Göran Arrius, ordförande Saco
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Avtalskonstruktioner 
och löneutveckling
Frågan om ifall avtalskonstruktioner har någon bety-
delse för löneutvecklingen är ett nästan helt outfors-
kat område med stora kunskapsluckor, trots att de så 
kallade ”sifferlösa avtalen” , avtal utan centralt satt 
utrymme, har funnits länge på svensk arbetsmarknad. 

En fråga som ofta ställts är om de sifferlösa avtalen 
skiljer sig från andra avtal när det gäller löneutveck-
ling. Under 2016 granskade Saco den här frågan i 
rapporten ”Sifferlösa avtal och andra avtalskonstruk-
tioner”. Frågan diskuterades intensivt vid ett antal 
Sacointerna förseminarier och på ett stort externt 
slutseminarium med representanter för hela part-
svärlden. Resultatet visar att själva avtalsformen inte 
verkar spela roll för den individuella löneutvecklingen, 
utan att andra lönepåverkande faktorer är viktigare. 
En slutsats är att den lokala tillämpningen av de olika 
avtalen är central. 

Med den här rapporten fylldes därmed stora kun-
skapsluckor och den väcker fortsatt intresse bland 
olika aktörer på arbetsmarknaden som håller på med 
lönebildning. Rapporten presenterades bland annat på 
Medlingsinstitutets statistikkonferens. Saco medver-
kade även i en panel om de samhällsekonomiska förut-
sättningarna för lönebildningen vid en stor konferens 
som anordnades av Medlingsinstitutet.

Chefers förutsättningar 
för att sätta lön
Saco har under året arrangerat ett antal aktiviteter 
för att samla kunskap om chefers förutsättningar för 
att sätta löner. Sacorapporten ”Chefen och lönesätt-
ningen, organisatoriska förutsättningar för lokal och 
individuell lönesättning” beskriver hur ombudsmän 
i Sacoförbunden uppfattar löneavtal och organisato-
riska förutsättningar som omgärdar lönesättningar. 
Rapporten redovisar också insikter från psykologisk 
löneforskning. 

Under årens lopp har många chefer uttryckt att det 
är svårt att sätt lön i praktiken, trots vägledande prin-
ciper i avtalen. Därför har även ett antal lönesättande 
chefer fått öva sig på detta genom interaktiva övningar 
och improvisationsteater.

Familj, föräldraförsäkring 
och karriär
Föräldraförsäkringen har varit aktuell ett flertal gånger 
under 2016, bland annat genom en pågående statlig 
utredning om en modern föräldraförsäkring där en av 
Sacos utredare sitter med som expert.  

EU-kommissionen har tagit initiativ till förhand-
lingar på Europanivå angående Work-Life Balance. 
Inför det arbetet har Saco, tillsammans med LO och 
TCO, tagit fram en skrivelse till Europafacket angåen-
de föräldraledighet, carer’s leave, och utbyggd barnom-
sorg.

Under året presenterades resultaten från en under-
sökning som företaget Novus gjort på Sacos uppdrag 
om svenskarnas kunskaper om familjeekonomin under 
föräldraledighet. Saco punkterade där myten om att 
familjer förlorar på att föräldrarna delar lika på ledig-
heten och lyfte även fram föräldralönen och kollektiv-
avtalet som verktyg för ökad jämställdhet i arbetslivet. 
I presentationen passade Saco på att länka till ett 
webbverktyg på sin webbplats där blivande föräldrar 
själva kan mata in sina inkomstuppgifter och se hur 
ekonomin förändras vid olika uttag av föräldraledighet.  
Flera tidningar uppmärksammade undersökningen 
och den fick även stor spridning i sociala medier. Sacos 

Lön och lönebildning 

Karin KarlströmChefen och lönesättningen 

Organisatoriska förutsättnigar för lokal 

och individuell lö
nesättning |  Februari 2016
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välfärdsekonom medverkade i TV4 Nyhetsmorgon, där 
han pratade om hur man planerar sin föräldraledighet 
på bästa sätt. Budskapet var att det är bäst att dela 
lika på föräldradagarna och att ha en arbetsgivare som 
tecknat kollektivavtal.

På internationella kvinnodagen den 8 mars 2016 gick 
Saco ut med ett budskap riktat till akademikermän 
om vikten av att dela lika på föräldraledighet, vab och 
deltid. Budskapet spreds med hjälp av en kortfilm 
på Facebook. I samband med fars dag lyftes återigen 
budskapet om att dela lika, genom samma film på 
Facebook.

Saco lämnade synpunkter på regeringens promemo-
ria ”Jämställda pensioner – en granskning av pensio-
nerna och pensionssystemet ur ett jämställdhetsper-
spektiv”, en skrift som visar att den stora skillnaden i 
pension mellan kvinnor och män som finns idag inte 
är acceptabel och utgör ett stort problem. Saco lyfte 
fram att det är av stor vikt att skillnader i kvinnor och 
mäns livsinkomst, där pensionen utgör en viktig del, 
belyses och tydliggörs ur olika aspekter. Det svenska 
pensionssystemet är i sin struktur könsneutralt, det 
vill säga att pensioner tjänas in och beräknas utifrån 
samma regelverk för kvinnor och män. Men pensionen 
grundar sig på inkomsten under hela yrkeslivet, vilket 
innebär att skillnader i pensioner mellan kvinnor och 
män blir en direkt spegling av de skillnader som finns 
mellan könen vad gäller strukturer, villkor och vägval 
i arbetslivet som lön, omfattning av deltid, uttag av 
föräldraledighet med mera.

Saco sprider kunskap om livslön
År 2016 antogs över 230 000 personer till utbildningar 
på universitet och högskolor. I samband med högsko-
lornas höstterminsstart passade Saco på att lyfta fram 
livslöneverktyget på sin webbplats. Verktyget är baserat 
på en studie som visar att löneutvecklingen ser väldigt 
olika ut beroende på vilken utbildning individen väljer. 
Studien visar att många personer kommer att gå back 
på sina utbildningsval.

Med hjälp av det digitala verktyget kan man se hur 
den egna livslönen blir och jämföra den med andra 
yrkesgruppers. Siffrorna uppdaterades under året. 
De nya livslöneberäkningarna gav ett stort medialt 
genomslag i alla typer av kanaler. Temat var genomgå-
ende att utbildning lönar sig för dåligt i Sverige och att 
detta inte är hållbart om kompetensförsörjningen ska 
klaras i framtiden. Saco har också kontaktat och träffat 

ett antal politiska partier för att skapa kännedom och 
förståelse för begreppet livslön.

Ny kampanj om Saco Lönesök
För att få fler medlemmar att känna till och använda 
webbverktyget Saco Lönesök genomfördes en federa-
tionsgemensam kampanj med temat ”Lönesamtal – ett 
samtal inför vilket man kan förbereda sig genom att 
skapa sin egen lönestatistik via Saco Lönesök”.

I samband med presentationen av nya siffror i Saco 
Lönesök lanserades en ny öppen version av lönesöks-
verktyget på Saco.se. Där är det möjligt att göra en grov 
uppskattning av sitt löneläge. Syftet med detta är att 
skapa ett större intresse hos akademiker för den lönes-
tatistik som Sacoförbunden tillhandahåller. 

Remissvar om skatter
På skatteområdet har Saco under året besvarat ett antal 
remisser, bland annat en remiss om begränsad uppräk-
ning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt 
2017.

Med hjälp av verktyget kan man se 
hur den egna livslönen blir och jäm-
föra den med andra yrkesgruppers.”

Sacos webbverktyg där blivande föräldrar kan mata in sina 
uppgifter och se hur ekonomin förändras vid olika uttag.
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Högskolepolitiskt forum
Sacos högskolepolitiska forum genomfördes av federa-
tionen för andra gången. I år var temat ”Högre utbild-
ning och forskning för en hållbar framtid”. Miljöpro-
fessor Johan Rockströms inledningstal handlade om 
varför det behövs ett systemskifte mot tvärvetenskap 
i utbildning och forskning för att uppnå ett hållbart 
samhälle. 

I en rad seminarier diskuterades sedan allt från beho-
vet av ett utbildningssystem som utbildar rätt kom-
petens för rätt jobb till digitaliseringens konsekvenser 
på arbetsmarknaden. Dagen avslutades av statsvetare 
Joakim Palme som betonade vikten av tvärvetenskap-
lig samverkan utifrån kunskap och hållbarhet i relation 
till integration. Cirka 200 personer deltog, främst från 
akademien men även från den politiska sfären.

Lönsamhet och kvalitet 
i utbildning
En av Sacos grundpelare är att högre utbildning ska 
löna sig. Rapporten ”Högskoleutbildning lönar sig allt 

sämre” som presentera-
des i slutet av året visar 
dessvärre att det lönar 
sig allt mindre med 
högskoleutbildning 
ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Sedan 2001 
har den så kallade 
högskolepremien 
sjunkit i Sverige och 
mest inom privat 
sektor. Det finns tro-
ligtvis flera orsaker 
till lönetappet som 
handlar om globali-
sering, demografi och arbetsmarknadens behov, men 
också om brister i kvalitet på högskoleutbildningar. 
I en artikel på DN debatt lyfte Saco fram att privata 
företag betalar allt sämre för högskoleutbildning och 
slog fast att man aldrig får kompromissa om kunska-
pens värde.

Under året har Saco aktivt lyft frågan om att utbild-
ning ska löna sig genom medverkan i debatter, utred-
ningar och referensgrupper samt via remissvar, bland 

Utbildning och forskning 

HÖGSKOLEUTBILDNING LÖNAR SIG ALLT SÄMRE 

Lönerna för högskoleutbildade jämfört med gymnasieutbildade, den så kallade högskolepremien ökade trendmässigt från bör-jan av 1980-talet fram till början av 2000-talet. Denna studie visar att den trenden bröts 2001. Sedan dess faller högskolepre-mien. Tydligast är trenden i privat sektor. Däremot har lönerna för gymnasieutbildade jämfört med grundskoleutbildade, den så kallade gymnasiepremien legat på ungefär samma nivå un-der hela 2000-talet.

Högskoleutbildning lönar sig allt sämre 

1996
2001

2009
2014
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annat angående forskningspropositionen ”Utredning-
en om trygga villkor och attraktiva karriärvägar för 
unga forskare”, utvecklingen av ett nytt kvalitetssäk-
ringssystem och ”Tillträdesutredningen”.

Företrädare för Saco har även träffat politiska partier 
och tjänstemän för att diskutera utbildningspolitiska 
frågor och bland annat försöka skapa förståelse för 
vikten av kvalitet före kvantitet. 

Saco studentmässor 
och studieval
Akademisk utbildning och akademiska professioner är 
grundpelare för Sacofederationen. Redan när ungdo-
mar börjar fundera på sin framtid vill Saco vara med 
och bidra till medvetna och välplanerade studieval. 
Det är ett sätt att etablera Sacoförbunden som exper-
ter på högskoleyrken och en ingång för kommande 
studentmedlemskap. 

Även i år har Sacos studentmässor genomförts i 
Stockholm och Malmö. Totalt besökte drygt 26 000 
personer, främst gymnasister i årskurs 3, de båda 
mässorna. Det motsvarar ungefär hälften av Sveriges 
avgångsgymnasister på studieförberedande program. 

Den stora nyheten på mässorna 2016 var det så kall-
lade Torget, en stor central torgyta, där alla neutrala in-
formatörer samlades: Saco och förbunden, studie- och 

yrkesvägledningen, AEA, 
UHR, CSN och Skolverket. 
Inom Saco grupperades yr-
kena efter ämnesområden. 
Konceptidén med Torget 
togs fram i ett samarbete 
mellan Sacokansliet och 
ett antal förbund. Ett av 
förbunden, Sveriges Arki-
tekter, stod för grundde-
signen av Torget.

Detta var andra året 
som den digitala appen 
Saco Event användes, 
både för elektroniska 
biljetter och för att ge 

information och möjlighet för eleverna att förbereda 
sina mässbesök. Mer än hälften av besökarna har god-
känt att vi fortsätter att skicka information till dem.

Saco producerade en serie trycksaker inför studieva-
let med stor åtgång: 80 000 exemplar av yrkesencyklo-
pedin ”Välja yrke”, 20 000 exemplar av prognosrappor-

ten ”Framtidsutsikter” samt 30 000 exemplar vardera 
av inspirationsböckerna ”Konsten att välja utbildning” 
och ”Hur pluggar du?”. ”Framtidsutsikter” var en av de 
rapporter som genererade störst mediegenomslag i år, 
liksom många tidigare år. Informationen på saco.se/
studieval var dessutom den mest välbesökta delen av 
Sacos webbplats med över 2,5 miljoner unika sidvis-
ningar under 2016. 

Studievägledarna fyller en viktig funktion i arbetet 
med att nå gymnasieeleverna. Därför genomför Saco 
ett kompetensutvecklingsprogram för dem. 2016 mötte 
Sacoförbunden cirka 30 deltagare och delade med sig 
av kunskaper om sina yrken under fyra kursdagar. Det 
var femte året som kursen genomfördes och totalt har 
federationen kunskapsberikat mer än 150 studieväg-
ledare.

www.saco.se/studieval

Hur pluggar du?

Ifrå
gasätt d

in stu
dieteknik

Ingmar Andersson

Framtidsutsik
ter

Arbetsm
arknaden för akademiker år 2021

2016 | Redaktör Pär Karlsson

www.saco.se/studieval

Under året har Saco aktivt 
 lyft frågan om att utbildning  
ska löna sig.”
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Akademikernas arbetsmiljö och psykiska ohälsa i 
arbetslivet är ämnen som på olika sätt lyfts under året. 
Digitaliseringens möjliga konsekvenser och personlig 
integritet i det gränslösa arbetslivet har också stått på 
agendan.

Psykisk ohälsa i 
akademikers arbetsmiljö
På uppdrag av Saco genomförde företaget Novus en 
undersökning bland arbetstagare med akademisk ut-
bildning. Resultatet av undersökningen samt rappor-
ten ”Akademikers arbetsmiljö”, som Saco presenterade 
i mitten av året, visar att många akademiker har stress-
siga arbetsförhållanden. Det är inte ovanligt att man 
tvingas dra in på lunchen eller jobba på helgerna och 
var fjärde akademiker har stannat hemma från jobbet 
minst en dag det senaste året på grund av psykisk 
ohälsa eller stress. 

Akademikernas pressade arbetsmiljö lyftes under 
året genom både debattartiklar och seminarier. Sacos 
debattartikel om stress och psykisk ohälsa för akade-
miker fick stor spridning när den publicerades i olika 
lokala tidningar. Även frågan om mobbning i arbetsli-
vet diskuterades i Sacos artikel i Aftonbladet:  ”Idag är 
det fritt fram att mobba på jobbet” och fick ett starkt 
gensvar. 

Seminarier om psykisk ohälsa i arbetslivet och 
om fackens roll i 
digitaliseringens tid 
visade på ett stort 
engagemang. Ett se-
minarium på temat 
som Saco anordnade 
tillsammans med 
Stressforskningsin-
stitutet, Stock-
holms universitet, 
SKL och Pacta 
var: ”Hur skapar 
organisationer och 
chefer en hållbar 
arbetsmiljö?”. 
Seminariet vände 

sig till chefer och skyddsombud. 
Saco ordnade också ett välbesökt seminarium under 

Skyddsombudens dag på temat ”Det gränslösa arbetet”.
Saco har under året även varit aktivt i arbeten som 

rör föreskrifter, strategier och kunskapsspridning på 
arbetsmiljöområdet. Det har handlat om Arbetsmiljö-
verkets föreskrift om organisatorisk och social arbets-
miljö, regeringens arbetsmiljöstrategi för 2016–2030 
samt frågan om att skapa ett nationellt kunskapscen-
trum för arbetsmiljö.

Hösten 2016 stod Saco värd för Nordiskt akademi-
kerforum, en konferens med nordiska kollegor från de 
akademikerfackliga organisationerna. Temat var ”Aka-
demikernas arbetsliv år 2036”. Deltagarna diskuterade 
möjligheter och utmaningar i framtidens arbetsliv 
samt hur vi ska forma våra organisationer för att bli 
framgångsrika på framtidens arbetsmarknad.  

Integritet i arbetslivet
En annan viktig fråga som togs upp under året var den 
om personlig integritet. Där lyfte Saco i olika samman-
hang fram behovet av en lagstiftning om integritet i 
arbetslivet, bland annat genom att ordna ett välbesökt 
seminarium på temat. Saco ordnade också ett runda-
bordssamtal i Almedalen om integritet i arbetslivet 
med representanter för Centerpartiet och Arbets-
marknadsdepartementet. (Se vidare under ” Aktivitet 
i Almedalen” i avsnittet ”Övriga områden i Sacos 
samhällspolitiska program” nedan.)

Översyn av 
arbetsmarknadspolitiken
Under året 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.  

På Sacos webbplats publicerades regelbundet statis-
tik om läget på arbetsmarknaden för akademiker med 
kommentarer. 

Saco medverkade vid ett seminarium på temat 
”Arbetslöshetsförsäkringen efter takhöjningen– vad 

Arbetsliv 

Karin Fristedt

2016 |  A
kademikers arbetsmiljö
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återstår att göra innan den fungerar igen?”. Seminariet 
arrangerades av de fackliga centralorganisationerna LO, 
TCO och Saco samt arbetslöshetskassornas samorgani-
sation, SO. 

Aktiviteter för att främja 
likabehandling
Saco deltog i Stockholm Pride sommaren 2016 och Sa-
cokansliet samordnade federationens aktiviteter under 
festivalen bland annat ett tält i Prideparken tillsam-
mans med sju förbund och Saco studentråd. Ett semi-
narium arrangerades också av Saco på temat ”Skyddar 
lagen dig mot kränkande särbehandling på jobbet?” 
Därutöver deltog Saco i paraden med en trumensemble 
och budskapet ”Saco – din partner på jobbet”. 

Lokalföreningar i till exempel Göteborg och Malmö 
har också deltagit i Pridefestivaler på sina orter och 
fått Sacogemensamt material.

Under året arrangerade Saco en utbildning för 
Sacoförbundens anställda och förtroendevalda om 
HBTQ-begreppen med värderingsövningar och diskus-
sioner om heteronormen. 

Partsautonomin och 
kollektivavtalen
Ett internt arbete med att ta fram en strategi för arbete 
med partsautonomin i förhållande till trycket på ökad 
statlig reglering av arbetsmarknaden och lönebildning-
en har pågått under året. Det har nära koppling till det 
internationella arbete som Saco deltagit i under året 
(se vidare avsnittet ”Akademikern i världen” nedan). 

Saco har också gjort inspel i debatten om behovet 
av ett längre arbetsliv och de förändringar som krävs 
för att detta ska vara möjligt. Saco deltog till exempel 
i pensionsgruppens projekt om ett längre arbetsliv i 
syfte att förankra de förändringar som krävs för hållbar 
finansiering av framtidens pensioner. Göran Hägglund 
och Göran Johnsson var processledare för pensions-
gruppen på uppdrag av socialförsäkringsminister 
Annika Strandhäll. 

Den 19 september överlämnades en rapport till 
Annika Strandhäll med en avsiktsförklaring som 12 
centrala parter på arbetsmarknaden ställt sig bakom. 
Budskapet kan beskrivas som att när det politiska 
systemet fattat sina beslut om förändringar av de pen-
sionsrelaterade åldrarna kommer parterna att ta sitt 

ansvar för att åstadkomma avtalslösningar som knyter 
an till den nya ordningen. Parterna ser det alltså som 
naturligt att åldersgränsen i LAS flyttas från 67 år till 
69 år. 

Att lyfta fram kollektivavtalens innehåll är viktigt. 
Det har Saco bland annat gjort under året genom att 
uppmärksamma Kollektivavtalets dag den 17 mars med 
en ny och förbättrad version av den populära skriften 
om kollektivavtalens försäkringar: ”Dina pengar – 
med och utan kollektivavtal”. Broschyren finns både 
i tryckt form och digitalt på Sacos webbplats. Vikten 
av att kollektivavtalsliknade villkor bör innefatta 
annat än enbart lön, det vill säga även försäkringar och 
pension, framhölls bland annat genom en replik på 
DN Debatt i samband med regeringens förslag om ny 
upphandlingslagstiftning. 

Dina pengar  
– med och utan kollektivavtal

Vi tjänar alla på att utländska  
akademiker kommer hit för att  
arbeta, studera eller forska.”
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I Sacos europapolitiska ståndpunkter slås fast att Saco 
i grunden är positivt till samarbetet inom den Europe-
iska Unionen. Den fria rörligheten och framväxten av 
den inre marknaden gynnar både Sverige och Europa 
som helhet. Vi tjänar alla på att utländska akademiker 
kommer hit för att arbeta, studera eller forska, och Sa-
coförbundens välutbildade medlemmar drar stor nytta 
av möjligheterna att fritt söka arbete på annat håll 
i Europa. Däremot finns det flera områden där Saco 
funnit skäl att agera, tidvis kraftigt, på förslag som 
inskränker partsautonomin. Att värna den svenska 
partsmodellen är en grundsten i Sacos europapolitiska 
ståndpunkt. Att införa generella minimilöner, som 
nu diskuteras i EU, skulle vara ett allvarligt politiskt 
ingrepp i parternas möjligheter att i förhandlingar 
reglera villkoren på arbetsmarknaden.

Diskussion om ”den 
sociala pelaren” i EU
Arbetet med att formulera Sacos svar på konsultatio-
nen om en europeisk pelare för sociala rättigheter har 
pågått under året. Saco ställer sig i grunden positiv till 
förslaget om en social pelare. Det finns fortfarande 
mycket för EU att göra i syfte att stärka den sociala 
sammanhållningen i unionen och samtidigt främja den 
fria rörligheten. Det är dock inte önskvärt med någon 
ytterligare kompetensöverföring från medlemsstaterna 
till EU. Saco har på inbjudan av regeringen även deltagit 
i diskussioner och planering inför det sociala toppmötet 
som ska hållas i november 2107, då alla regeringschefer i 
EU:s medlemsländer bjuds in till Sverige. 

Sacos bevakning av 
utstationeringsdirektivet
Revideringen av utstationeringsdirektivet har konti-
nuerligt varit aktuell under året då det förhandlats i 
Europeiska rådet och EU-parlamentet. Tidvis har det 
krävts extraordinära lobbyinsatser från Saco med flera 
för att säkerställa att svenska kollektivavtal inte ska 
undermineras och att löner fortsättningsvis ska vara 
en nationell angelägenhet. Saco motsatte sig också 
kraftigt kommissionens föreslag om att EU-regler, det 

så kallade ”blåkortssystemet”, ska ersätta de nationella 
systemen för högkvalificerad arbetskraftsinvandring, 
istället för att som idag komplettera nationella regler. 
Det huvudsakliga kravet för att beviljas ett blåkort ska 
vara att lön och andra anställningsvillkor motsvarar 
tillämplig lag, kollektivavtal eller praxis för yrket eller 
branschen. Saco ställde sig positiv till att högutbildade 
flyktingar ska kunna beviljas blåkort.   

Förhandlingar kring 
handelsavtalet TTIP
Saco har under åren 2014–2016 samarbetat och tagit 
ställning gemensamt med LO och TCO i förhandling-
arna om ett handels- och investeringsavtal mellan EU 
och USA (TTIP). Saco har sett en fördel med ökad han-
del som sker under konkurrens på lika villkor under 
iakttagande av ILO:s kärnkonventioner om skydd för 
arbetstagare.  LO, TCO och Saco har dock varnat för 
den tvistlösningsmekanism som skulle göra det möjligt 
för ett företag att stämma en stat. Förhandlingarna 
avslutades under 2016 med ett färdigt avtalsförslag.

Internationella samarbeten
Tillsammans med LO och TCO driver Saco den 
fackliga biståndsorganisationen Union to Union. 
Verksamheten syftar till att stödja insatser för goda 
arbetsvillkor i andra delar av världen och insatser för 
arbetstagare där att organisera sig fackligt. Union to 
Union är en av Sidas ramorganisationer och verksam-
heten finansieras genom anslag från Sida, EU-bidrag 
samt medel från de svenska fackförbunden. Sacos med-
lemsförbund kan söka bidrag hos Union to Union för 
internationella fackliga utvecklingsprojekt och för in-

Akademikern i världen 

Tillsammans med LO och TCO 
driver Saco den fackliga bistånds- 
organisationen Union to Union. ”



Ve r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e  2 0 1 6

11

formationsprojekt i Sverige. Saco blev medlem i Union 
to Union 2015 och under 2016 har arbetet fortsatt med 
att ytterligare engagera federationen i verksamheten. 

Saco är en av många arbetstagar- och arbetsgiva-
rorganisationer som äger Europaportalen och deltar i 
styrelsearbetet. Europaportalen är en nyhetssajt med 
bevakning av svensk EU-politik och utvecklingen i 
Europa. Under året har både webben och nyhetsbrevet 
utvecklats och antalet användare och prenumeranter 
ökat. Saco var även en av arrangörerna av Europada-
gen som anordnas varje år för att uppmärksamma det 
europeiska samarbetet.

Saco är medlem i eller deltar i 
verksamhet i följande internationella 
organisationer: 
Europeiska Fackliga Samorganisationen (ETUC),
Eurocadres, Nordens Fackliga Samorganisation (NFS), 
Baltic Sea Trade Union Network (Bastun),
Internationella fackliga samorganisationen (ITUC), 
Pan-European Regional Council (Perc), Europeiska 
Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK), 
International Labor Organization (ILO),  
Trade Union Advisory Committee (TUAC/OECD),  
EU:s rådgivande kommittéer, Arbetsmiljöbyrån, 
Europeiska socialfonden, Union to Union och LO:s, 
TCO:s och Sacos Brysselkontor. 
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Sacos samhällspolitiska program för 2014–2017 heter 
”Akademikernas ansvar - utmaningar och möjligheter” 
och antogs av Sacos kongress den 14–15 november 2013. 
Utöver de  prioriterade områdena för 2016 som tidigare  
beskrivits har även nedanstående aktiviteter genom-
förts.

Utveckling och 
inspiration för chefer 
Sacos chefsråd har träffats vid fyra tillfällen under 
2016 och fört diskussioner på teman som rekrytering, 
feedback, kompetensutveckling för chefer och person-
lig integritet i arbetslivet. Råd till chefer kring de tre 
första temana har sammanställts i Saco Chefsguide och 
spridits via webb, e-post och nyhetsbrev. 

Fyra inspirationsseminarier på temat ”Ny som chef”, 
för förbundens chefsmedlemmar, har genomförts i 
Göteborg, Uppsala, Linköping och Karlstad med totalt 
139 mycket nöjda deltagare. Verksamheten avslutades 
under första halvåret. Ett av seminarierna finns till-
gängligt via Saco Play på webbplatsen.

Integration
Sacos rapport ”Så förkortar vi vägen till svensk arbets-
marknad” har uppdaterats under året och kommunic-
erats till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva 
Johansson. I samband med detta uppdaterades också 
webbsidan: ”Tio förslag för snabbare etablering av 
invandrade akademiker”.

Under 2016 skickade Saco brev till 115 kommuner i 
landet för att informera om ”Omstart - webbplatsen 
för dig som är akademiker och ny i Sverige”. Detta är 
federationens portal för invandrade akademiker som 
söker arbete eller behöver komplettera sin examen. 
Satsningen riktade sig till kommunernas vuxenutbild-
ning och handläggare som möter blivande SFI-elever. 
De aktuella kommunerna hade, enligt Skolverket, flest 
SFI-elever med minst 13 års skolgång bakom sig. 

Utveckling och inspiration 
för företagare
Fyra inspirationsseminarier på temat ”Att driva före-
tag”, för förbundsmedlemmar som är egenföretagare, 
genomfördes i Göteborg, Uppsala, Linköping och 
Karlstad. Alla de totalt 93 deltagarna gav innehåll och 
föreläsare betyget ”bra” eller ”mycket bra”. Verksam-
heten avslutades under första halvåret.

Makro, samhällsekonomiskt 
forum
Saco etablerade det samhällsekonomiska forumet 
Makro den 2–3 juni 2016 på Sandhamn. 120 personer 
i ledande befattning inom svensk samhällsekonomi 
deltog.  OECD:s chefsekonom Catherine L Mann var 
inledningstalare och hon följdes på scenen av en rad 
professorer, politiker och ledare i näringslivet. Syftet 
med forumet var att stärka Sacos varumärke som opi-
nionsbildare och samhällsaktör, att sätta en agenda för 
debatten om svensk ekonomi och samhällsutveckling 
samt skapa en mötesplats för att på djupet diskutera 
möjligheterna och de politiska vägvalen.  

Forumet fick bra genomslag i medierna både före, 
under och efter arrangemanget, bland annat upp-
märksammades det att Saco skapat en egen arena som 
alternativ till ett omfattande deltagande i Almedalen.

Aktivitet i Almedalen 
Som en konsekvens av satsningen på det samhällse-
konomiska forumet Makro deltog Saco i Almedalen 
i betydligt mindre omfattning än tidigare år. Göran 
Arrius medverkade dock i flera seminarier, paneler 
och samtal i andras regi. Därutöver bjöd Saco in till ett 
rundabordssamtal om integritet i arbetslivet.

Övriga områden i Sacos 
samhällspolitiska program
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Varumärkesremiss
I slutet av 2015 fattade Sacos styrelse beslut om en för-
djupad kartläggning av Sacos varumärke. Ett underlag 
för en remiss arbetades fram på kansliet och den gick, 
efter godkännande av styrelsen, till förbunden för 
synpunkter under våren. En skriftlig sammanställning 
av remissvaren gavs till styrelsen i början av hösten 
2016 och utifrån de behov som identifierats togs tre al-
ternativa roller för Saco fram. Dessa roller fick namnen 
”nav”, ”plog” och ”garant”. De olika förslagen diskute-
rades på det utökade ordföranderåd som arrangerades 
i Nynäshamn i slutet av november. Diskussionen fort-
sätter under 2017 då styrelsen väntas fatta ett formellt 
beslut om inriktning för varumärket.

Rekryteringskampanj i Skåne
Parallellt med varumärkesarbetet beslutade styrelsen 
att ett gemensamt rekryteringsprojekt skulle genom-
föras. En projektgrupp som involverade alla förbund 
sattes samman och gruppen arbetade fram budskap 
och utformning. Kampanjen – den första med alla 
Sacoförbund som avsändare – avgränsades geografiskt 
till Skåne och pågick från slutet av augusti till början 
av oktober. En webbsida med projektets budskap ”Ett 
smart val” och en grafisk profil togs fram.
Projektet hade två mål:
• rekrytera medlemmar till förbunden.
• skapa samarbeten och testa möjligheter till sam-

ordning.
Startskottet för kampanjen var Midnattsloppet i 

Malmö, där många från federationen deltog. Under 
kampanjen kombinerades synlighet i statsmiljö, såsom 
annonser på till exempel bussar och kaffecyklar, med 

seminarier och aktiviteter på lärosäten. 
En utvärdering av kampanjen, utifrån båda må-

len, kommer göras i början av 2017 och lärdomar och 
erfarenheter därifrån kommer förhoppningsvis att be-
rika beslutsunderlagen gällande varumärkesstrategier 
och åtgärder kopplade till de olika alternativen. 

Förmåner för medlemmar 
hos Danske Bank
I början av 2016 lanserades Danske Banks erbjudande 
till Sacoförbunden och deras medlemmar, utifrån 
det ramavtal med banken som Saco förhandlat fram. 
Samtliga 23 förbund inom federationen valde att gå 
med i samarbetet som innebär förmånliga villkor för 
såväl bolån som andra tjänster. Under året tog ett stort 
antal medlemmar i förbunden del av erbjudandet. 
Majoriteten av dem är mellan 25 och 45 år gamla, drygt 
hälften av medlemmarna valde ett virtuellt bankkon-
tor framför ett fysiskt och över 70 procent önskade 
rådgivning via Skype.

Varumärket Saco 

I slutet av 2015 fattade Sacos styrelse 
beslut om en fördjupad kartläggning 
av Sacos varumärke. ”

Under kampanjen kombinerades synlighet i statsmiljö, såsom 
annonser på kaffecyklar, med seminarier och aktiviteter på lärosäten. 
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Utveckling av 
federationsgemensam 
lönestatistik
Tillsammans med en forskare på Linköpings univer-
sitet tog Sacos statistiker och några förbundsstatis-
tiker fram rapporten ”Att svara eller inte svara, det 
är frågan – utvärdering av anledningar att svara eller 
inte svara på Sacoförbundens löneenkäter”. Rapporten 
presenterades på ett federationsinternt seminarium. 
Den används i förbundens utvecklingsarbete med 
löneenkäterna och kommunikationen runt dem, för 
att öka svarsfrekvensen och för att ytterligare utveckla 
enkäternas kvalitet.

Förbundsbesök
Under hösten 2016 inleddes arbetet med ett inrikt-
ningsdokument som Sacos styrelse har möjlighet att 
lägga fram på Sacokongressen i november 2017. Genom 
att besöka de allra flesta Sacoförbund under hösten, 
samlade kansliet på ett systematiskt sätt in synpunkter  
till inriktningsdokumentet. Det som behandlades vid 
besöken var bland annat frågor om vilka samhällspo-
litiska utmaningar som respektive förbund ser som 
viktigast för sig och sina professioner samt vilka om-
råden som respektive förbund vill att Saco ska arbeta 
med och som därmed bör återfinnas i ett kommande 
kongressdokument. Samtalen handlade även om 
förbundens tankar om kongressens arbetsformer och 
frågan om kongressbeslutens betydelse för respektive 
förbund.

Introduktionsutbildning 
för nyanställda inom 
Sacofederationen
Saco organiserade under 2016 en tvådagars introduk-
tionsutbildning för nyanställda inom federationen. 
Sacos ordförande, Saco Studentråd och anställda på 
kansliet presenterade Sacos politik, ideologi och priori-

teringar samt federationens och Sacokansliets roll och 
uppdrag. Exempel på hur Saco jobbar med opinions-
bildning och påverkansarbete i olika frågor visades 
också upp.

Stöd till förhandlings-
organisationerna
Sacokansliet bidrar till det arbete som bedrivs av 
förhandlingsorganisationerna Saco-S (inom det statliga 
området), Akademikeralliansen (i kommun- och 
landstingssektorn) och Saco-P (inom privat verksam-
het). 

Under 2016 har klassificeringssystem uppdaterats 
(SKL-området, staten och Svenska kyrkan), statistikav-
tal utvecklats (Saco-P) och avtal utvärderats (RALS-T 
inom staten). Arbete har gjorts med strategiskt sta-
tistik-/lönebildningsstöd till förtroendevalda (Saco-S) 
samt framtagande av lönetabeller och löneanalyser 
(Saco-S och Akademikeralliansen).  

Saco ansvarar för inhämtande av och fördelning av 
data och kostnader för data från arbetsgivarorganisa-
tionerna för samtliga områden där det finns partsge-
mensam statistik. 

Sacokansliets statistikarbete under 2016 har till störs-
ta del bedrivits tillsammans med statistiker i de olika 
grupperingar där Saco är sammankallande (Saco-S 
statistikgrupp, Akademikeralliansens statistikgrupp 
och Saco P:s statistikgrupp). Saco har även deltagit i 
partsgemensamt arbete inom statistik- och lönebild-
ningsområdet för förhandlingsorganisationernas och 
Saco-P:s räkning.

Pensionsförhandlingar
Sacokansliet utförde under 2016 förhandlings-, utred-
nings- och avtalsvårdande uppdrag för förbunden på 
pensions- och försäkringsområdet inom statlig sektor 
och kommun- och landstingssektorn, till exempel 
genom arbete med anslutningsvillkor och regler för 
familjepension.

Federationsinternt arbete 
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Sacos styrelse
Sacos styrelse har sammanträtt åtta gånger under 
2016. Ett av dessa sammanträden hölls i Genève, där 
styrelsen även besökte den svenska representationen, 
ILO och forskningsinstitutet Cern för information och 
samtal om verksamhet och utmaningar.

Studentrådet
Saco studentråds styrelse har sammanträtt åtta gånger 
under 2016. Ett av dessa möten hölls i Riga, där stu-
dentrådet kombinerade sammanträdet med relevanta 
studiebesök inom utbildnings- och arbetsmarknads-
sektorn. Utöver detta anordnades tre medlemsråd,  
två ordförandenätverk och en ledarskapsutbildning 
för studentrådets medlemmar. Den årliga kongressen 
anordnades på Bosön, den 26–27 november. Samtliga 
arrangemang var välbesökta.

Ordföranderådet
Ordförandena i de 23 Sacoförbunden samlades för 
överläggningar vid två tillfällen. 

När ordförandena möttes den 17 maj 2016 stod aktu-
ella frågor i förbunden på agendan tillsammans med 
information om Saco studentmässor och diskussion 
om varumärket Saco. 

Ordföranderådet den 29–30 november 2016 arbeta-
de med förberedelser inför Sacos kongress 2017. Det 
handlade om viktiga samhällspolitiska såväl som fede-
rationsmässiga utmaningar och möjligheter. Under den 
första dagen deltog utöver ordförandena även Sacoför-
bundens förbundsdirektörer/kanslichefer, samhällspo-
litiska chefer och kommunikationschefer. 

Kansliet
Ett intensivt utvecklingsarbete inleddes på Sacos kans-
li under våren 2016. De första stegen blev att förtydliga 
kansliets uppdrag och att ytterligare vässa verksam-
heten genom att vidareutveckla arbetssätt och för-
hållningssätt. En arbetsgrupp inom kansliet planerade 
och förberedde två workshopar som alla medarbetare 
aktivt genomförde. Ledningsgruppen jobbade fram en 
beskrivning av uppdraget. 

I den konstaterades att Sacokansliet ska stärka aka-
demikernas förutsättningar som individer, på arbets-
platserna och i samhället samt främja federationens 
styrka och utveckling. Och att Sacokansliet ska göra 
detta genom kunskap, analys och påverkan i frågor 
som är relevanta för akademikerna nu och i framtiden 
samt genom dialog och initiativtagande inom federa-
tionen.

Under hösten togs utvecklingsarbetet ännu ett steg 
vidare. Kansliet jobbade med att tydliggöra vad det vill 
uppnå inom olika delar av verksamheten. Mål formu-
lerades inom fyra områden – utbildning, lön, arbetsliv 
och federation – och blev grunden i den målstyrda 
verksamhetsplan för 2017–2018 som Sacos styrelse 
fastställde vid sitt decembermöte. Vid ett möte med 
kolleger från Akademikerne fick kansliet spegla sig i 
den danska systerfederationens verksamhet och därige-
nom inspiration till ytterligare nytänkande.

Organisation och ledning 

Styrelsens ledamöter under 2016 har 
varit:
Göran Arrius, ordförande
Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer, första vice 
ordförande
Henrietta Huzell, Sulf, andra vice ordförande
Ivar de la Cruz, Naturvetarna
Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR
Magnus Hedberg, Jusek
Mikael Igelström, Civilekonomerna
Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund
Ann-Charlott Juliusson, Saco-förbundet Trafik 
och Järnväg 
Marie Wedin, Sveriges läkarförbund
Anitha Wijkström, SRAT

Adjungerad under 2016:
Kristin Öster, ordförande, Saco studentråd
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Medarbetare
Under våren slutade Robert Boije som samhällspolitisk 
chef. Under resten av 2016 hade Lena Granqvist rollen 
som tillförordnad chef för avdelningen. Ytterligare sex 
medarbetare slutade på kansliet. Sammanlagt rekryte-
rades tre nya medarbetare under 2016. En medarbetare 
bytte tjänst inom kansliet. Samtliga rekryteringar har 
skett i egen regi.

Samverkansarbete på kansliet
Arbetet i samverkansgruppen har fokuserat på att 
skapa goda rutiner för det systematiska arbetsmiljöar-
betet. En arbetsmiljöpolicy för kansliet har tagits fram 
och finns publicerad på Sacos webbplats.

Samverkansarbetet har även ägnats åt att säkerställa 
bra och transparenta processer i de rekryteringar som 
skett under året. 

Som ett steg i att förbättra förutsättningarna för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet införde kansliet 
i slutet av 2016 ett arbetsverktyg som består av korta, 
återkommande, medarbetarundersökningar via företa-
get Health Watch. Samverkansgruppen var involverad 
i beslutet och implementeringen skedde i form av en 
workshop i Health Watch:s regi och genom en för-
djupad enkät. Verktyget gör det möjligt att veckovis 
följa medarbetarnas mående utifrån parametrar som 
arbetsglädje, effektivitet och arbetsbelastning. 

Under årets erbjöds alla medarbetare en kortare 
utbildning inom området tjänstepension med fokus 
på den egna pensionen. Alla medarbetare på kansliet 
erbjuds från och med 2016 att göra en löneväxling mot 
en extra, löpande, inbetalning till tjänstepension i 
Alecta.

Fastighet och IT, 
Lilla Nygatan 14
Kranar för kolsyrat vatten har monterats på plan 2 och 
plan 8 och vattenflaskor har köpts in. En bra föränd-
ring för såväl ekonomi som miljö.

En ny leverantör för återvinning anlitades vilket 
gjorde det möjligt att införa utökade sorteringsmöj-
ligheter. Nu sker sortering av avfallet på respektive 
kontorsvåning.

Sacokansliet fick in ytterligare hyresgäster och 
kunde omfördela rum för redan befintliga hyresgäster, 
vilket innebär att det under 2016 blev full beläggning 
på de uthyrda våningsplanen 3 och 4.

Den målstyrda verksamhetsplan som kansliet har 
arbetat fram för 2017–2018 gör att ändamålsenliga lo-
kaler som stödjer arbetssättet har blivit ännu viktigare. 
Därför påbörjades en fastighetsöversyn i slutet av 2016. 
Arkitektfirman Tengbom anlitades med uppdraget att 
se över hur vi använder våra lokaler idag och föreslå 
möjliga lösningar för ännu bättre nyttjande av framför 
allt de lokaler som idag har låg användningsfrekvens. 
Översynen fortsätter under början av 2017.

Samtliga IT-system flyttades under 2016 till ex-
tern drift. E-post och hemmakataloger flyttades till 
Microsoft Office 365 för att ge större tillgänglighet och 
tillgång till funktioner som gör det möjligt för flera 
personer att dela och kunna arbeta i samma dokument. 
Ett introduktionsseminarium av Office 365 genomför-
des för kansliets personal.

Den målstyrda verksamhetsplan 
som kansliet har arbetat fram för 
2017–2018 gör att ändamålsenli-
ga lokaler som stödjer arbetssättet 
har blivit ännu viktigare. 

”
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Bilagor 

Bilaga 1: Sacos remissvar 2016
Arbetsmarknadsdepartementet

Översyn av lex Laval R 103.15

Förslag till ändring av utstationeringsdirektivet R 31.16

Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn R 59.16

Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension, SOU 2016:51 R 80.16

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i 
arbets- och samhällslivet, Ds 2016:35

R 85.16

Finansdepartementet
Betänkandet Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68) R 94.15

Långtidsutredningen 2015, huvudbetänkandet, SOU 2015:104 R 7.16

Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 R 9.16

Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling R 13.16

Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare R 24.16

Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering, Ds 2016:6 R 30.16

Beskattning av incitamentsprogram, SOU 2016:23       R 35.16

Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 R 38.16

Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför  
nedsatt arbetsförmåga, Ds 2016:14            

R 43.16

Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till asylsökande R 50.16

Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen R 63.16

Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling, SOU 2016:15 R 72.16

Finansinspektionen
Förslag till nya föreskrifter om kvar på amortering av nya bolån R 117.15

Finansutskottet

Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015 R 5.16

Justitiedepartementet 
Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige R 12.16

Några frågor om offentlighet och sekretess, Ds 2016:2 R 14.16

Integritet och straffskydd, SOU 2016:7 R 19.16

Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning, SOU 2016:39 R 65.16

Kommissionens förslag om nytt blåkortsdirektiv R 68.16

Hur står det till med den personliga integriteten? SOU 2016:41 R 70.16

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, Ds 2016:32        R 83.16
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Kulturdepartementet
EU på hemmaplan, SOU 2016:10 R 22.16

Näringsdepartementet
Delbetänkandet: Digitaliseringens transformerade kraft – vägval för framtiden R 15.16

SCB
Socioekonomisk indelning

Socialdepartementet
Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86 R 99.15

Slopad jämställdhetsbonus, Ds 2015:55 R 107.15

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen, Ds 2016:5 R 26.16

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna R 33.16

Jämställda pensioner?            R 66.16

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård; Ds 2016:29                        R 79.16

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

Utbildningsdepartementet
Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola, SOU 2015:81 R 111.15

Välja yrke, SOU 2015:97 R 114.15

Utvecklad ledning av universitet och högskolor, SOU 2015:92 R 115.15

Rätt till behörighetsgivande utbildning inom Komvux, Ds 2015:60 R 121.15

UKÄs rapport; Öppna nätbaserade kurser (MOOCs) i svensk högskola R 39.16

Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden, SOU 2016:29 R 40.16

Redovisning av regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet att justera modellen för indikatorerna 
vetenskaplig produktion och citeringar som underlag till resursfördelning 

R 62.16

Validering med mervärde, Ds 2016:24       R 71.16

Utrikesdepartementet
En förbättring av den inre marknaden: mer möjligheter för enskilda och 
företag (KOM(2015)550 slutlig) – Inremarknadsstrategi för varor och tjänster

R 106.15

Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd, SOU 2016:36                  R 48.16
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• Rekordstor publicitet under framför allt sista 
tertialet. Mycket på grund av egna aktiviteter som 
lanseringen av nya livslönesiffror för olika akade-
mikergrupper samt rapporten Framtidsutsikter, 
Sacoförbundens prognos över arbetsmarknadens 
utveckling.

• Saco intar en allt större expertroll i publiciteten. 
Saco citeras som en auktoritet i olika frågor och bi-
står allmänhet och politiker med fakta och kunskap. 

• Under 2016 framträder en ökad synlighet på nyhets-
plats. Det är resultatet av en medveten strategi och 
nya arbetsmetoder. 

• Sacos ordförande Göran Arrius ökar också sin andel 
av publiciteten och står nu för hälften av organisa-
tionens uttalanden. Övriga uttalanden går framför 
allt att härleda till företrädare på lokal nivå och 
handlar då ofta om arbetsmiljöfrågor på den egna 
arbetsplatsen. 

Pressmeddelanden 

Titel Datum

Tre gånger så vanligt för högutbildade kvinnor jobba deltid 04-jan
Saco lanserar forum för samhällsekonomi 21-jan
Pressinbjudan: Hur går det för svensk ekonomi? 27-jan
Pressinbjudan: Akademikernas högskolepolitiska forum 01-feb
Fortsatt ökning för Sacoförbunden 04-feb
Bra med stärkt skydd för visselblåsare 10-mar
Viktigt ta tillvara på nyanländas kompetens 13-apr
Stor okunskap om ekonomin vid föräldraledighet 29-aug
Sacoförbunden vill få skåningar att göra smarta val 26-aug
Turkiets häxjakt på akademiker förlust för landets utveckling 21-jul
Stress håller akademiker hemma från jobbet 19-jul
Stor förlust för den fria rörligheten 24-jun
Pressinbjudan: Sveriges samhällsekonomiska forum 16-maj
Pressad arbetsmiljö för landets akademiker 12-maj
Sverige har lägst utbildningspremie i OECD 15-sep
Budgeten: Sverige behöver en skattereform 20-sep
Förlustaffär utbilda sig till bristyrken 20-okt
Felaktig bild av sifferlösa avtal 21-okt
Saco arrangerar Sveriges största utbildningsmässa 16-nov
Här finns jobben om fem år 17-nov
Regeringens forskningssatsning bra men otillräcklig 28-nov
Sjunkande utbildningspremie i Sverige 26-dec

Bilaga 2: Sacos medieaktiveter 2016
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Lön och arbetsmiljö i fokus
Synlighet inom prioriterade områden

Tertial 1

Tertial 2

Tertial 3

Helår

0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%

Livslön           Lön och lönebildning           Högre utbildning och forskning          Arbetsmiljö/arbetsrätt

Debattartiklar 
Titel Datum

Snabbare etablering kräver smartare metoder Flera datum under jan-feb
Högskolan behöver inte fler uppdrag 17-jan
Det krävs fler tidiga insatser för etablering 26-jan
Om inget görs får vi riskerar vi Pisahaveri i högskolan 27-jan
Ge oss verktyg ta tag i klimatarbetet 03-feb
Inför en tredelad föräldraförsäkring 04-feb
Politisk inblandning hotar stabilitet och tillväxt 16-feb
Platta löner leder till personalflykt 05-mar
Gör det möjligt jämföra utbildningars kvalitet 18-mar
I dag är det fritt fram att mobba på jobbet 24-mar
Almedalen har spelat ut sin roll 26-apr
Fel med sänkta kompetenskrav 29-apr
Problem att försäkring och pension saknas 19-maj
Fler forskare behöver lämna akademin - och tillåtas komma tillbaka 03-jun
Norden behövs som en given röst i G20 30-jun
Turkiets häxjakt på akademiker förlust för landet 22-jul
Stopp för Lexbase räcker inte 15-sep
Ingen ska behöva bli sjuk av jobbet 20 sep + flera datum under hösten
Studenter behöver inte glassig högskolereklam 13-okt
Kollektivavtalen måste säkras i CETA 17-okt
Utbildning lönar sig dåligt i kommunerna 20-okt
Högskolan är ingen regionalpolitisk sandlåda 26-okt
M på villovägar när Las blir symbolfråga 28-okt
Så stärker vi arbetstagarnas integritet 15-nov
Ingen reell höjning av basanslagen 01-dec
Privata företag betalar allt sämre för högskoleutbildning 26-dec 



Ve r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e  2 0 1 6

21

Bilaga 3: Sacos representationsuppdrag 2016
Svenska myndigheter, organisationer etc.

Alna Sverige AB och Alna Sverige förening, styrelsen Karlström, Karin, led Saco

Akademikernas a-kassa styrelse Arrius, Göran, ordf
Larsson, Helena ers

Saco
Saco

Akademikernas a-kassa arbetsutskott Larsson, Helena led Saco

AP-fonden, 1:a fondstyrelsen Arrius, Göran, led Saco styr 

AP-fonden, 1:a fondstyrelsen, ersättningskommittén Arrius, Göran, led Saco styr 

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens partsråd Oscarsson, Eva, led 
Edström, Josefin, ers 
Berge, Ursula, led
Jervinge, Kristofer, ers

Saco 
Saco
Akadem SSR
Naturvetarna

Expertgruppen för yrkesprognoser på Arbetsförmedlingen Oscarsson, Eva, ord Saco

Nationellt branschråd för IT Krogius, Ingrid, led Jusek 

Nationellt Branschråd Vård och omsorg Wijkström, Anitha Saco

Samverkansorgan för arbetslivsinriktad rehabilitering  
(f.d. DAR)

Fristedt, Karin, led
Andrén, Thomas, led från December

Saco
Saco

Utredningen om det statliga åtagandet för en väl fungerande 
arbetsmarknad och arbetsförmedlingen uppdrag, dir 
2016:56

Edström, Josefin Saco

Arbetsdomstolen Morkel, Elisabeth, led
Maier Söderberg, Lena, ers 
Merkel, Lars, ers 
Lidehäll, Paul

SRAT
Saco
Jusek
Sveriges Ing.

Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, 
försäkringsråd

Andrén, Thomas Saco

Arbetsmarknadsdepartementet

Insynsråd för inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Oscarsson, Eva, led Saco

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering (IFAU) 

Oscarsson, Eva Saco

Konjunkturinstitutet Andrén, Thomas till maj 2014 Saco

Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering Edström, Josefin Saco

Utredningen om genomförande av tillämpningsdirektivet till 
utstationeringsdirektivet

Maier Söderberg, Lena Saco

Utredningen om Registerutdrag i arbetslivet,  
Dir. 2013:56

Maier Söderberg, Lena Saco

Utstationeringskommittén Maier Söderberg, Lena Saco

Övervakningskommittén för socialfondsprogrammet Oscarsson, Eva, ord
Ehinger Berling, Åsa, ers

Saco
Saco

Arbetsgruppen för standardiseringsfrågor inom 
Arbetsmiljöområdet-ASTA (LO-TCO-Saco)

Fristedt, Karin Led Saco
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Rådgivande respektive tekniska kommittén för fri rörlighet 
för arbetstagare

Edström, Josefin, ers Saco

Utredning om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv,  
A 2016:1

Edström, Josefin, ers Saco

Utredning om nationellt centrum om och utvärdering av 
arbetsmiljö, A 2016:2

Fristedt, Karin Saco

Arbetsmiljöverket

Referensgrupp för regeringsuppdraget Kvinnors arbetsmiljö Fristedt, Karin Saco

Programråd för arbetsmiljö- och arbetsskadestatistik Fristedt, Karin Saco

Samråd på Arbetsmiljöverket med arbetsmarknadens parter Fristedt, Karin Saco

Finansdepartementet

Sakkunnig och expert i utredningen om upphandling och 
villkor enligt kollektivavtal

Maier Söderberg, Lena Saco

En kommunallag för framtiden Rollbäck, Kristina LR

Statens överklagandenämnd Merkel, Lars, led Jusek

Folk o Försvar, styrelsen Arrius, Göran, ordförande Saco styr

Försvarsunderrättelsedomstolen Arrius, Göran, led Saco

Folksam liv Arrius, Göran, led Saco

Förenade livs försäkringsnämnd Wennström Ossian Saco

Försäkringskassans fackliga nätverk Andrén, Thomas Saco

Universitetskanslersämbetets referensgrupp Lilliefeldt, Emelie Saco

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Rådet för integration i arbetslivet Arrius, Göran, led 
ordf. t.o.m. 20 mars

Saco styr

Integration i arbetslivet, rådet för, BU Edström, Josefin, led  Saco

Nämnden mot diskriminering Maier Söderberg, Lena, led 
Bengtson Ekström, Katarina, ers  

Saco 
AEA

Regeringens Jämställdhetsrådet Karlström, Karin Saco

Justitiedepartementet 

Expert till utredning om arbetskraftsinvandring Larsson, Helena Saco

Utredning om stärkt meddelarskydd för privatanställda i 
offentligt finansierad verksamhet

Solberg, Nils Erik Läkarförb

Kulturdepartementet 

Utredningen om delaktighet i EU Ehinger Berling, Åsa Saco

Kungafonden Arrius, Göran, huvudman Saco 

Kungliga Örlogsmannasällskapet Arrius,Göran, led f.r.o.m 17 nov Saco

Kyrkans Pensionskassas styrelse Ossian Wennström, suppleant Saco
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Näringsdepartementet

Övervakningskommittén för de åtta Regionala 
strukturfondsprogrammen

Jonsson, Anders, ord Saco

Övervakningskommitté för det nationella 
regionalfondsprogrammet

Jonsson, Anders, ers Saco

Övre Norrlands regionala partnerskap Harnesk, Nils Saco

Mellersta Norrlands regionala partnerskap Eriksson, Maj Saco

Stockholms regionala partnerskap Hamberg, Stina, ordf
Gemmel, Lisa, ers

Saco/DIK
Saco/DIK

Pensions- och försäkringsnämnder etc 1

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB, styrelsen Edward, Anders, ordf. Saco

Referensgrupp för organisationer och näringsliv Rollbäck, Kristina LR

Regionalt arbetsmarknadsråd Beck, Alexander Civilek

Rådet för kulturarbetsmarknaden Hamberg, Stina, led
Westas, Bo, ers.

DIK 
DIK

Sacos fackliga stipendiefond Arrius, Göran, ordf
Malmborg, Richard, vice ordf
Huzell, Henrietta
Hammarström, Vibeke
Wijkström, Anitha, ers
Igelström, Mikael, ers
Holm, Bror, ers

Saco styr
Saco styr
Saco styr
KyrkA
Saco styr
Saco styr
KyrkA

SCB

Expertgrupp för arbetsmarknadsstatistik på SCB (EFAM) Oscarsson Eva, led Saco

SIAK-nämnden Danielsson, Anna, led Saco

SUN-nämnden Danielsson, Anna, ers Saco

Socialdepartementet

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Rödholm, Martin, led 
Tegerstedt, Gunilla, ers 
Palmér Mats, ers 
Toremalm, Henrik, ers 

Läkarförb 
Läkarförb 
Läkarförb 
Tandläkarförb

Centralförbundet För Socialt Arbete (CSA) Fränkel, Titti, led  
Sköld, Camilla, ers

Akadem SSR 
Akadem SSR

Sveriges Nationaldag, stiftelsen Arrius, Göran, led Saco styr

Stockholms Universitet

Stressforskningsinstitutet och Stockholm Stress Center, 
styrelsen

Karlström, Karin vice ordf Saco

Stora Sjödahls pensionsstiftelse Wennström, Ossian Saco

Svensk Insamlingskontroll Bergh, Kerstin, led
Braxton, Susanne

Civilek
Saco

Svenska kyrkans församlingsförb, statistikkommitté Danielsson, Anna, led Saco

1) Uppdrag för Saco-S redovisas i verksamhetsberättelse för Saco-S. Pensions- och försäkringsnämnder etc. återfinns bl. a. uppdrag med anknytning till parterna 
inom kommuner och landsting. Dessa uppdrag redovisas i AkademikerAlliansens årsredovisning - deras egen verksamhetsberättelse.
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Sveriges Nationaldag, stiftelsen Arrius, Göran, led Saco styr

TAM-Arkiv Styrelse Zettermark, Åke Saco

Trafikskadenämnden Sandhaag, Olle, led
Strömgren, Marie Louise, ers 
Hildingsson, Kerstin, led
Merkel, Lars, ers

Saco
Saco
Saco
Jusek

Utbildningsdepartementet

Forskarkarriärutredningen Simonsen, Linda (ref.grp.)
Lilliefeldt, Emelie (exp.grp.)

Saco

UKÄ:s referensgrupp för kvalitetssäkringssystem Simonsen, Linda Saco

Utbildningsdepartementets referensgrupp för EU-frågor Simonsen, Linda Saco

Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd Ferndahl, Eva (våren 2016)
Wallenberg, Max (hösten 2016)

Saco
Saco

Utrikesdepartementet

Nationell kontaktpunkt vid UD/IH avseende OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag

Lidehäll, Paul, led Sveriges Ing

Internationell verksamhet
LO, TCO och Saco Brysselkontoret Arrius, Göran, vice ordf 

Ehinger Berling Åsa, led
Saco styr
Saco

EFS, Europafacket (ETUC)

Europafackets styrelse (Executive Committee) Arrius, Göran, led 
Wijkström, Anitha, ers

Saco styr   
Saco styr 

EFS: Kommittéer och arbetsgrupper

Arbetsgruppen för migration och integration,EFS Edström, Josefin Saco

Arbetsgruppen för arbetstagarinflytande Larsson, Helena, ers Saco

Arbetsgrupp för ekonomisk politik Andrén, Thomas Saco 

Handel och internationell utveckling Abdallah, Laila Sveriges Ing

Handels- och globaliseringsfrågor, arb gr Jansson, Bo, ers Lärarnas riksf.

Kollektiva förhandlingar och löntagarinflytande, komm Maier Söderberg, Lena 2:e ers Saco

Kommitté för ekonomisk och social sammanhållning Oscarsson, Eva, ers Saco

Kommittén för hållbar utveckling, energi och klimat Teräs, Marita Naturvetarna

Kommittén för hälsa och social försäkring Fristedt, Karin Saco

Kommittén för social dialog Ehinger Berling Åsa Saco

Netlex (nätverk f arbetsrättsliga frågor) Maier Söderberg, Lena, led Saco

Partsrelationer och arbetsrätt, arb gr (Social Policy and 
Legislation) 

Maier Söderberg, Lena, 2:e ers Saco
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Press och kommunikation Ferndahl, Eva

Standardiseringskommittén Fristedt, Karin Saco

Sysselsättningskommittén Oscarsson, Eva, ers Saco

EU-kommissionen, rådgivande kommittéer m fl.

Europeiska Unionens ekonomiska och sociala kommittén, 
EESK

Jansson, Bo, led LR

Focal point Svenskt informationsnätverk för Europeiska 
arbetsmiljöbyrån i Bilbao

Fristedt, Karin Saco

Handels- och globaliseringsfrågor, arb gr Abdallah, Laila, ers Sveriges Ing

Rådgivande kommitté för hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen

Fristedt, Karin, ers Saco

EU-kommissionens rådgivande kommitté för fri rörlighet  
för arbetstagare

Edström, Josefin ers Saco

Rådgivande kommitté f migrerande arbetares sociala 
trygghet

Wennström, Ossian, ers Saco

Europeiska socialfondskommittén Oscarsson, Eva, ers Saco

Högnivågrupp för socialfonden, ESF Oscarsson, Eva, ers Saco

Eurocadres Ehinger Berling, Åsa, led Saco

Svenska ILO-kommittén NFS Dalén, Ullika Akadem SSR

Arbetsgrupp för arbetskraftens rörlighet, NFS Oscarsson, Eva Saco

Bastun (Fackligt Östersjönätverk) Ehinger Berling, Åsa, led Saco

Europautskottet Ehinger Berling, Åsa, led Saco

Klimatgrupp Teräs, Marita, led Naturvetarna

Strategigrupp Ehinger Berling, Åsa, led Saco

NFS styrelse Arrius, Göran, led
Wijkström, Anitha, led

Saco styr   
Saco styr 

Tillväxtnätverk Andrén, Thomas Saco

TUAC (OECD)

Arbetsgrupp för ekonomisk politik Andrén, Thomas Saco

Internationell handel, investeringar och multinationella 
företag, arb gr

Lidehäll, Paul Sveriges Ing

Union to Union Styrelse

EU Osha Boarg

Erkers, Heike, led - från maj
Ehinger Berling, Åsa, led - från maj
Fristedt, Karin

Saco styr
Saco
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 medlemsförbund 
är akademisk utbildning, kunskap, kompetens och yrkesstolthet. 
Totalt är 680 000 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



kongress 2017

Tillsammans är vi Saco


	Verksamhetsberättelse 2013 webb-ny.pdf
	Inledning
	Kongress 2013
	Sacos styrelse
	Sacos ordföranderåd
	Saco Studentråd

	Kansliorganisation och ledning
	Sacos kansli
	Nätverk inom federationen
	Särskilda aktiviteter
	60 år bakåt och framåt i tiden
	Nordiskt Akademikerforum 21–23 augusti

	Medlemsregistret

	Saco i världen
	Internationell verksamhet
	Högre kunskapsnivå om EU
	Sakfrågor som bevakas i EU
	Norden

	Bildning och förnyelse
	Forskning och utbildning
	Utbildningskvalitet
	Ett nytt högskolelandskap: Högskolepolitisk idéskrift
	Utbildningens expansion
	Studieavgifter

	Saco Studentråd
	Arbetsmarknad
	Akademikers arbetsmarknad
	Ungdomsarbetslösheten
	Framtidsutsikter
	Internationellt arbete
	Saco Arbetsmarknadsdata

	Integration
	Rådet för integration i arbetslivet
	Webbportalen Omstart
	Bazaren 2013


	Lönerna
	Lönebildning – forskning och utredningar
	Lönebildningsprojekt
	Chefslöner
	Lönebildningsgruppen

	Livslön och Lönespridning
	Jämställdhet
	Insamling och data
	Databaser
	Statistikavtal och partsgemensam statistik

	Verktyg och stöd
	Mystik 5 - Verktyg för löneanalyser
	Lönesök
	Saco Lönesök – tre kampanjer under 2013
	Lansering av mobilt Saco Lönesök
	Utvecklad chefslönestatistik
	Digitalt enkätverktyg – Survey Generator

	Uppföljning av processavtal baserade på lokal lönebildning
	Statistik- och analysstöd till förhandlingsorganisationerna
	Förhandlingsorganisationernas statistikgrupper.


	Arbetsrätten
	Bevakning av politikområdet
	Kunskapsöversikt om anställningsskydd
	Den individuella lönesättningens möte med juridiken

	Tryggheten
	Socialförsäkringar
	Avtalspensioner och kollektivavtalade försäkringar
	Arbetslöshetsersättning, tilläggsförsäkring och arbetslöshet
	Arbetsmiljö
	Psykosocial föreskrift
	Standardisering
	Seminarier och konferenser
	Initiativ till ett kunskapscentrum för arbetsmiljö
	Skyddsombud


	Skatterna
	Chef- och ledarskap
	Rapporter
	Nätverksträffar och seminarier
	Saco chefsråd
	Saco Lönesök - chefslönestatistik
	Nyhetsbrev

	Företagandet
	Nordiskt akademikerforum
	Inspirationsdagar

	Kommunikationsinsatser
	Varumärket Saco
	Förbundskontakter
	Internkommunikation inom federationen
	Nätverk
	Lokala Sacoråd och föreningar

	Opinionsbildning/aktiviteter
	Pressmeddelanden
	Nyhetsbrev
	Politikerträffar
	Politikerveckan i Almedalen
	Pridefestivalen
	Mediegenomslag och utvärderingar

	Kommunikationskanaler
	saco.se
	Sacobloggen
	Nya medier
	Rörlig media
	Sacokansliets intranät


	Saco Studentmässor AB
	Välja yrke
	Webb
	Samverkan med studievägledare
	Sociala medier
	Konsten att välja utbildning
	Frågesport och testverktyg
	Personal

	Fastigheten Lilla Nygatan 14
	Bilagor
	Bilaga 1: Ordförandes aktiviteter 2013
	Bilaga 2: Sacos viktigaste remissvar 2013
	Bilaga 3: Mediegenomslag 2013
	Bilaga 4: Sacos representationsuppdrag 2013
	Bilaga 5: Saco budgetuppföljning 2013

	Bokslut2013SacoTot.pdf
	2013 netto
	2013 per område
	Kommentarer
	Underhållsplan 2013
	Kapitalförvaltn
	Kapitalförvaltn fördeln


	Verksamhetsberättelse 2014_webb-ny.pdf
	Inledning
	Organisationen och ledningen
	Sacos styrelse
	Sacos ordföranderåd
	Saco Studentråd
	Särskilda federationsaktiviteter
	Utredning kring inflytande, finansiering och arbetsformer
	Assistentkonferens
	Introduktionsutbildning
	Saco höstmingel

	Kansli
	Nätverk
	Medlemsregister
	Fastigheten Lilla Nygatan 14

	Miljön
	Internationellt
	Bevakning och påverkansarbete
	Remissvar
	Aktiviteter och kommunikation

	Utbildningen och forskningen
	Bevakning och påverkansarbete
	Remissvar
	Utredningar
	Aktiviteter och kommunikation

	Arbetsmarknaden
	Bevakning och påverkansarbete
	Remissvar
	Utredningar
	Aktiviteter och kommunikation
	Saco Arbetsmarknadsdata

	Integrationen och migrationen
	Bevakning och påverkansarbete
	Remissvar
	Utredningar
	Aktiviteter och kommunikation
	Webbportalen Omstart


	Arbetsrätten
	Bevakning och påverkansarbete
	Remissvar
	Aktiviteter och kommunikation

	Lönerna
	Bevakning och påverkansarbete
	Utredningar
	Aktiviteter och kommunikation
	Verktyg och stöd
	Databaser
	Statistikavtal och partsgemensam statistik
	Löneenkäter och digitalt enkätverktyg
	Mystik – Verktyg för löneanalyser
	Saco Lönesök
	Kommunikation - Lönesök
	Lönestatistikutbildning
	Inspirationsdag, visuell statistik


	Jämställdheten
	Bevakning och påverkansarbete
	Remissvar
	Utredningar
	Aktiviteter och kommunikation

	Arbetsmiljön
	Bevakning och påverkansarbete
	Remissvar
	Aktiviteter och kommunikation

	Socialförsäkringarna
	Bevakning och påverkansarbete
	Remissvar
	Utredningar
	Aktiviteter och kommunikation

	Avtalspensioner och kollektivavtalade försäkringar
	Cheferna
	Bevakning och påverkansarbete
	Utredningar
	Aktiviteter och kommunikation

	Näringspolitiken och företagarna
	Aktiviteter och kommunikation

	Skatterna
	Bevakning och påverkansarbete
	Remissvar
	Utredningar
	Aktiviteter och kommunikation

	Offentlig sektor
	Bevakning och påverkansarbete
	Remissvar

	Stabiliseringspolitik
	Bevakning och påverkansarbete

	Kommunikationsinsatser - övrigt
	Varumärket Saco
	Förbundskontakter
	Interna utskick
	Nätverk

	Opinionsbildning och aktiviteter
	Pressmeddelanden
	Nyhetsbrev
	Politikerträffar
	Politikerveckan i Almedalen
	Pridefestivalen
	Mediegenomslag och utvärderingar

	Kommunikationskanaler
	saco.se
	Sacobloggen
	Nya medier
	Rapporter och broschyrer
	Rörlig media och webbsändningar
	Lokala webbplatser
	Sacokansliets intranät
	Distribution


	Saco Studentmässor AB
	Saco Studentmässa
	Personal
	Välja yrke
	Webb
	Studievägledare - viktigaste kanalen till ungdomarna
	Sociala medier
	Konsten att välja utbildning
	Avveckling av bolaget Saco Studentmässor AB

	Bilagor
	Bilaga 1: Ordförandes aktiviteter
	Bilaga 2: Sacos viktigaste remissvar 2014
	Bilaga 3: Saco i medierna 2014
	Bilaga 4: Sacos representationsuppdrag 2014
	Bilaga 5: Sacos bokslut 2014


	Verksamhetsberättelse 2015_webb-ny.pdf
	Inledning
	Prioriterade samhällspolitiska områden
	Lön och lönebildning
	Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter
	Utredningar och rapporter
	Akademikernas avtalskonstruktioner


	Utbildning och forskning
	Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter
	Utredningar och rapporter
	Studieval
	Remissvar

	Integration
	Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter
	Utredningar och rapporter
	Remisser

	Jämställdhet
	Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter
	Utredningar och rapporter
	Remissvar

	Övriga områden inom Akademikernas ansvar
	Akademikern i världen, Europa och Norden
	Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter
	Remissvar

	Migrationen
	Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter
	Remissvar

	Arbetsmarknaden
	Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter
	Utredningar och rapporter
	Saco Arbetsmarknadsdata
	Remissvar

	Arbetsrätten
	Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter
	Remissvar

	Näringslivet
	Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter

	Den offentliga sektorn
	Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter
	Remissvar

	Skatterna
	Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter
	Remissvar

	Socialförsäkringarna
	Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter
	Remissvar

	Avtalsförsäkringarna
	Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter

	Arbetsmiljön
	Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter
	Remissvar

	Integriteten
	Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter
	Remissvar

	Cheferna och ledarna
	Bevakning, påverkansarbete och aktiviteter

	Miljön
	Förbundsservice
	Gemensamma federationsaktiviteter
	Utredning kring inflytande, finansiering och arbetsformer
	Ordförandekonferens med LO, TCO och Saco
	Almedalen
	Pride
	Introduktionsutbildning
	Höstmingel
	Stöd till lokala föreningar
	Saco-P:s rekryteringsprojekt
	Bolån, försäkringar och förbundsgemensamma förmåner
	Nätverk

	Statistikverktyg och stöd
	Medlemsregistret

	Opinionsbildning och kommunikationskanaler
	Varumärke
	Förbundskontakter

	Organisationen och ledningen
	Extra kongress
	Sacos styrelse
	Sacos ordföranderåd
	Saco studentråd
	Saco Studentmässor AB
	Personal och kansli
	Fastigheten Lilla Nygatan 14

	Bilagor
	Bilaga 1: Sacos viktigaste remissvar 2015
	Bilaga 2: Saco i medierna 2015
	Bilaga 3: Sacos representationsuppdrag 2015
	Bilaga 4: Sacos bokslut 2015

	Bilaga 2_Saco i medierna.pdf.pdf
	En typisk opinionsbildare – stark närvaro på åsiktsplats

	Bilaga 4_Bokslut2015SacoTotal VB.pdf
	2015
	2015 per omr summerat
	Kommentarer 2015
	Kapitalförvaltning





