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Proposition 3: Ett starkare Saco för 
framtiden  

Värderingar, intern demokrati och 
samhällspolitiskt program 

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar 

att anta proposition 3: Ett starkare Saco för framtiden, och 

att uppdra åt styrelsen att slutligt redigera ”Ett starkare Saco för 

framtiden” i enlighet med kongressens beslut. 

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en partipolitiskt 
obunden sammanslutning av 21 självständiga fack- och 
professionsförbund för akademiker. Tillsammans har de 21 förbunden 
drygt 700 000 högskoleutbildade medlemmar. Sacos högsta beslutande 
organ är kongressen, som utser de personer som ska sitta i Sacos 
styrelse samt fastställer den övergripande inriktningen för 
verksamheten. Till sin hjälp för att utföra det federationsgemensamma 
arbetet har Sacos styrelse ett kansli. 

Med ”Saco” avses i den här propositionen hela federationen, det vill 
säga Sacos medlemsförbund samt Sacos kongress, styrelse och kansli. 
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Förord 

Saco förändras för framtiden  

Mandatperioden sedan kongressen 2017 har präglats av ett gemensamt 

framtidsarbete. Federationen har tillsammans lyft på många stenar, vissa av 

dem tyngre och svårare, andra lättare. Det har möjliggjorts av konstruktivitet 

och stort engagemang. 

 

Som ett resultat av det finns nu denna inriktningsproposition som pekar ut en 

väg för Sacofederationens gemensamma framtid. Den innehåller tre delar: 

 

1. Gemensamma värderingar som ska prägla Saco inåt och utåt 

2. Utveckling av Sacos interna demokrati 

3. Ett samhällspolitiskt program med tre prioriterade mål och utmaningar 

inom dessa 

 

Gemensamma värderingar 

Vid kongressen 2017 fastställdes en vision för Saco: 

 

Saco utvecklar Sveriges akademiker. 

Tillsammans utvecklar vi Sverige.  

 

Vår vision är ett samhälle där utbildning, kunskap och kompetens lönar sig 

och där akademisk profession värderas och respekteras. Ett samhälle utan 

motsättning mellan yrkeskarriär och god hälsa med balans i livet.  

 

Att Saco behöver gemensamma och tydliga värderingar som ska vara 

grunden för en stark och positiv kultur har därefter varit en tydlig signal genom 

hela det framtidsarbete som följt efter kongressen. 

 

De värderingar som nu arbetats fram ska vara verktyg som främjar 

ansvarstagande. De ska genomsyra allt samarbete, och även när 

motsättningar eller konflikter uppstår inom federationen bidra till att stärka 

tilliten inom federationen, liksom trovärdigheten utåt.  

 

Intern demokrati 

En annan tydlig signal i framtidsarbetet har varit att federationen behöver 

stärka interndemokratin. I detta ingår bland annat arbete för gemensam 

styrelseutbildning, utveckling av ordföranderådet, stärkt kommunikation och 

ökad transparens mellan Sacos styrelse och förbund samt fortsatt arbete med 

facklig innovation genom ett årligt tillfälle för utveckling och inspiration. 

 

Samhällspolitiskt program  

I det samhällspolitiska programmet förtydligas de kommande årens 

utmaningar och målsättningarna för Sacos påverkansarbete. Programmet 

innehåller tydligt definierade fokusområden för bättre genomslag. Det 

samhällspolitiska programmet ska säkerställa att Saco lyckas med sitt 

kärnuppdrag – att påverka samhällsutvecklingen.   
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Med dessa tre byggstenar – värderingar, delaktighet och politik, formas ett nytt 

och starkare Saco. Som federation har Saco en viktig roll att fylla som en 

tydlig, trovärdig, faktabaserad men ändå agendasättande samhällsbyggare.  

 

Det behövs – inte minst i en samhällsutveckling där populistiska krafter kliver 

fram och debatten blir alltmer polariserad. Med kunskap förändrar vi framtiden 

för akademikers och samhällets bästa – tillsammans.  

 

Göran Arrius  

Ordförande, Saco 
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Sacos gemensamma värderingar 

Stärkt intern samling och ökad extern kraft 

Reflektion och öppna samtal är viktiga förutsättningar för att Saco ska kunna 

utvecklas. Därför blev värderingsarbetet ett av fyra prioriterade områden i 

arbetet efter framtidsutredningen. Sacos styrelse gav en arbetsgrupp i 

uppdrag att arbeta fram ett förslag till federationsgemensamma värderingar.  

 

De gemensamma värderingarna ska prägla hela Saco för en stärkt intern 

samling och en ökad extern kraft i det fackliga och professionsbaserade 

arbetet.  

  

De gemensamma värderingarna gäller för alla sammanhang där Saco 

representeras, såväl externt som internt. Sacos styrelse har ett övergripande 

ansvar för Sacofederationens värderingar. Varje förbund omfattas av dessa 

värderingar, och styrelserna ansvarar för att dessa följs. 

 

 

Utgångspunkter 

De nya gemensamma värderingarna ska bygga en stark och positiv kultur 

som hjälper organisationen framåt i allt från strategigenomföranden till dagliga 

beslut. En viktig utgångspunkt är att det inte räcker med ord på ett papper. Det 

krävs ett omfattande och målinriktat arbete med att leva värderingarna i Sacos 

olika delar och vardagliga rutiner. 

 

Värderingarnas betydelse för det dagliga arbetet och för verksamheten som 

helhet behöver vara konkret och begriplig. Det är också en viktig utgångspunkt 

att värderingarna inte gör att svåra situationer upphör och försvinner – 

däremot kan de hjälpa till att bättre hantera de svårigheter som uppstår. 

 

Värderingarna ska vara ett verktyg som främjar ansvarstagande, såväl inom 

Saco som i externa sammanhang och påverkansarbete. Verktygen ska också 

användas konkret om motsättningar eller konflikter uppstår inom Saco. 

 

Värderingarna ska också bidra till att Saco blir en alltmer viktig aktör i ett mer 

öppet offentligt samtal. Saco ska vara skarp, kritisk och ifrågasättande, och 

samtidigt självreflekterande och öppen för dialog. 

 

Med kunskap och samtal förändrar vi framtiden. 
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Värderingar 

Sacos grundläggande värderingar ska genomsyra verksamheten, tillsammans 

med FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och ILO:s åtta 

kärnkonventioner som konkretiserar mänskliga rättigheter på arbetslivets 

område.  

Värna demokratin 

Saco ska arbeta för att ständigt försvara och vidareutveckla demokratin. Fria 

demokratiska fackföreningar är centrala för demokratiska stater och bidrar till 

fred och rättvisa i och mellan länder. Att aktivt värna demokratin innebär också 

att stå upp för rättigheter och demokratiska processer inom Saco. 

Skapa öppenhet och transparens 

Som facklig organisation är Saco en del av den demokratiska 

samhällsstrukturen. Öppenhet och transparens är grundpelare i all demokrati.  

 

Det betyder att Sacos verksamhet ska bedrivas på sätt som möjliggör och 

underlättar insyn. Hela Saco ska genomsyras av intern transparens och 

inflytande från samtliga medlemsförbund och deras studentorganisationer. I 

hela Saco ska det också finnas en öppenhet för andras röster och perspektiv.  

Ta ansvar för helheten 

Samarbetet inom Saco ska utmärkas av gemensamt ansvar och en vilja att 

bidra till något större än de enskilda medlemsförbunden. Detta innebär att 

aktivt verka för det federationsgemensamma projektet och förbättringar i 

samhället. 

Visa förändrings- och förbättringsvilja 

Saco ska präglas av flexibilitet och förändringsvilja. Organisationen står trygg i 

sitt grunduppdrag, men ser att omvärlden förändras och att vi behöver 

förändras och förbättras med den. Detta förutsätter kontinuerlig självreflektion, 

samt en beredskap att justera den egna positionen – färdigheter som även är 

centrala i det akademiska förhållningssätt som Saco representerar. 

Ha mod att möta motsättningar 

Inom Saco ska det finnas en öppenhet för att diskutera motsättningar som 

existerar kring exempelvis prioriteringar och strategi. Saco erbjuder arenor för 

problemlösning både internt och externt. Detta förutsätter ett gemensamt 

ansvarstagande där alla parter är villiga att bidra.  
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Sacos interna demokrati 

Dagens interna demokrati – och framtidens 

Framtidsutredningen har satt fokus på frågan om att åstadkomma en stärkt 

och utvecklad interndemokrati. De formella förutsättningarna för förbundens 

inflytande idag framgår av Sacos stadgar. Av dessa följer till exempel att 

Sacos kongress utgör federationens högsta beslutande organ, att styrelsen 

mellan kongresser leder verksamheten utifrån stadgar och kongressbeslut, 

hur styrelsens sammansättning ser ut samt vilken roll och sammansättning 

som ordföranderådets har. 

  

Förbundens relativa inflytande i termer av röstetal och mandat följer av den 

stadgereglerade formen för mandatfördelning, som är baserad på förbundens 

storlek och medlemsunderlag. Den nuvarande beräkningsformen för 

mandatfördelning sågs senast över vid Sacos kongress 2017.  

  

Saco leds idag av en styrelse där alla förbund inte är representerade med 

egen företrädare. Det innebär att styrelsen ska representera alla förbund och 

Saco som helhet. 

  

Ordföranderådet sammanträder på kallelse av styrelsen och utgör i viktiga 

frågor ett rådgivande organ till styrelsen. Ordföranderådet består enligt 

stadgarna av Sacos ordförande samt förbundens ordförande eller den 

förbundet sätter i dennas ställe. Därutöver har övriga ledamöter i Sacos 

styrelse samt studentrådets ordförande och vice ordförande närvarorätt. Enligt 

etablerad praxis har styrelsen därutöver möjlighet att till rådet bjuda in även 

andra externa deltagare och förbundsföreträdare, till exempel kanslichefer, 

vilket också är det vanliga. 

Framtidsutredningens överväganden 

Framtidsutredningen konstaterar att det finns goda skäl för den nuvarande 

ordningen när det gäller styrelsesammansättning, samtidigt som det finns 

nackdelar med att alla förbund inte har en egen företrädare i styrelsen. 

Fördelen med en större styrelse där alla förbund ingår skulle vara att den 

formella plattformen för inflytande stärks. Samtidigt skulle det sannolikt 

medföra en mindre effektiv styrelse och ett trögrörligt beslutsfattande. 

Styrelsen skulle då sannolikt behöva kompletteras med ett nyinrättat 

arbetsutskott, mindre än nuvarande styrelse. Dit skulle då den reella makten 

förskjutas.  

 

Utredningen betonar att Saco bör värna befintliga arenor för att ventilera 

problem och bereda beslut. Saco behöver också stödja en kultur där vi öppet 

och tryggt klargör och hanterar eventuella motsättningar. Därför behöver vi 

utveckla upplägg för Sacos viktiga arenor såsom ordföranderådet och andra 

strategiska nätverk.  
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Processen i arbetet med Sacos interna demokrati 

Framtidsarbetet har huvudsakligen bedrivits av styrelsen själv, med stöd av 

projektledning. Därefter har styrelsens utvecklingsidéer prövats på 

ordföranderådet.  

  

Under framtidsarbetets gång har det framförts önskemål om ökad 

transparens, delaktighet och inflytande. Förutom frågan om styrelsens 

sammansättning finns det önskemål om förbättrad internkommunikation och 

ökad dialog mellan styrelse och förbund.  

Resonemang och slutsatser 

Styrelsen finner sammantaget inte skäl att lägga några förslag om ändringar i 

den stadgereglerade inflytandestrukturen vad gäller styrelsens 

sammansättning och storlek. De behov och önskemål som finns kan bättre tas 

om hand på annat sätt. Styrelsen har därför i stället valt att fokusera på andra 

möjligheter att åstadkomma ett stärkt inflytande genom ökad transparens och 

delaktighet, med särskilt fokus på relationen mellan styrelsen och 

medlemsförbunden.  

Utveckling av den interna demokratin 

I korthet har styrelsen identifierat följande utvecklingsområden:  

Ordföranderådet 

Ordföranderådet är ett organ som är rådgivande till Sacos styrelse i viktiga 

frågor. Rådet fyller således redan en betydelsefull funktion för förbundens 

delaktighet och inflytandemöjligheter. Förbunden har dock olika förutsättningar 

för delaktighet och inflytande. Det är därför angeläget att kanslichefer även 

fortsättningsvis ska kunna delta på ordföranderådet.  

 

Därutöver är följande områden viktiga: 

• Det bör finnas en genomtänkt agenda där rätt sakfrågor tas upp vid rätt 

tillfälle i rätt format. 

• Mötesformer bör anpassas till olika sakfrågors karaktär: digitala möten 

för information och återkoppling; fysiska möten vid frågor för samråd, 

beredning och förankring; utrymme även för internat när det behövs. 

• Underlag bör skickas ut med god framförhållning, och det bör tydligt 

framgå varför en fråga tas upp. 

• Som utgångspunkt bör ordföranderådet normalt kunna mötas en gång 

per kvartal. 

  
För ordföranderådet föreslår styrelsen via stadgepropositionen en viss 

uppdatering med fokus på rådets syfte och målgrupp. Stadgarna bör 

uttryckligen reglera etablerad praxis kring styrelsens möjlighet att bjuda in 

bland annat kanslichefer. Övriga åtgärder enligt nedan förutsätter enligt 

styrelsen ingen stadgeändring. 
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Internkommunikation 

Nyhetsbrevet Federationsnytt, som går till förbundens styrelser, fungerar idag 

som en kanal för återkoppling från styrelse till förbund. Styrelsen har redan 

initierat att även se över andra former för återkoppling från styrelse till förbund, 

inom ramen för pågående utveckling av kommunikationen inom Saco.  

Årligt tillfälle för inspiration och utveckling 

Styrelsen har efter beredning landat i att ta initiativ till en årlig sammankomst 

för trend- och omvärldsspaning, inspiration, nytänkande med mera. I en tid av 

ständig förändring, med nya utmaningar för förbund, federation, partsmodell 

och arbetsmarknad, kan Saco behöva ett årligt återkommande tillfälle för just 

inspiration och utveckling.  

Federationsgemensam utbildning för styrelseledamöter 

Under framtidsarbetets gång har det framförts önskemål om att Saco bör ta 

fram och tillhandahålla en utbildning för Sacos och förbundens 

styrelseledamöter. Idén har fått positivt gensvar under beredningen. Styrelsen 

finner därför att en sådan gemensam utbildning bör tas fram. Syftet med 

utbildningen ska vara att stärka den gemensamma demokratiska 

kompetensen, att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan förbundens och Sacos 

styrelser samt att underbygga bärandet av Sacos gemensamma värderingar. 

Nätverk 

Styrelsen vill slutligen påminna om förbundens redan befintliga möjligheter att 

utöva ett konkret inflytande – i såväl sakfrågor som processer – via dels 

beständiga nätverk, dels olika särskilt inrättade temporära arbetsgrupper. 

Sammanfattning 

Sacos interna demokrati ska utvecklas genom inflytande, transparens och 

delaktighet. Ordföranderådets roll, uppdrag och mötesformer ska ses över och 

utvecklas, Saco ska inrätta ett årligt inspirations- och utvecklingsforum, den 

federationsinterna kommunikationen mellan styrelse och förbund ska 

vidareutvecklas, och Saco ska erbjuda en federationsgemensam utbildning för 

Sacos och förbundens styrelseledamöter. 
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Sacos uppdrag inom samhällspolitik och påverkan 

Prioriteringar utifrån fackliga kärnområden 

Arbetet med ett nytt samhällspolitiskt program har utgått från den 

framtidsutredning som har pågått under kongressperioden.  

 

Ett resultat av framtidsutredningen har varit uppdraget att utveckla och 

tydliggöra Sacos påverkansarbete. Förbunden har enhälligt lyft 

påverkansarbetet som Sacos kärnuppdrag. Förbunden vill se tydligare mål 

och genomslag och har ställt krav att Saco ska ta mer plats som 

påverkansaktör.  

 

Effektivt påverkansarbete förutsätter att hänsyn tas till omvärlden, krav och 

utmaningar på framtidens arbetsmarknad och medlemmarnas förändrade 

behov, beteenden och värderingar. Det finns många omvärldsfaktorer som 

påverkar verksamheten, bland annat globalisering, klimatförändringar, 

tekniska förändringar och utmaningar vad gäller välfärdens långsiktiga 

finansiering. Det har också varit omöjligt att bortse från coronakrisen.  

 

Sacos resurser är begränsade, och det måste göras prioriteringar. Saco kan 

inte arbeta med alla samhällets utmaningar, utan måste fokusera på dem som 

är mest relevanta för förbunden, förbundens medlemmar och för Saco som 

federation. Saco är en facklig organisation och prioriteringsarbetet ska utgå 

från fackliga kärnfrågor och de fackliga perspektiven. Det är där Saco som 

organisation kan göra störst nytta. Ett fokus på färre frågor med tydlig koppling 

till Sacos uppdrag och roll i samhället ökar också förutsättningarna för att nå 

framgång i påverkansarbetet.  

Övergripande mål 

Framtidsutredningen har formulerat tre övergripande mål för Sacos 

påverkansarbete. Dessa är: 

1. En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad 

2. Högre kvalitet på utbildning 

3. Utbildning ska löna sig 

 

I december 2020 antog Sacos styrelse påverkansplanen Vässa 

akademikernas röst i samhällsdebatten – för individens förmåga och 

kollektivets styrka. Där ingår de tre målen ovan. 

  

Målen är utgångspunkten för det samhällspolitiska program som presenteras 

här. Inom ramen för programmet görs flera avvägningar. Det ska vara tydligt, 

fokuserat och kännas relevant för förbunden och medlemmarna. Det ska 

också ha ett framtidsperspektiv och kunna hantera att omvärlden förändras.  

 

Det samhällspolitiska programmet syftar till att peka på kärnfrågor för en 

facklig centralorganisation, frågor som har tydlig medlemsnytta och där det 

finns stora möjligheter att påverka beslutsfattare och samhällsdebatten. Detta 

ska balanseras mot att Saco måste kunna agera när ekonomiska och politiska 
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lägen plötsligt förändras. Det samhällspolitiska programmet kan därför inte 

vara alltför detaljerat.  

 

Programmet beskriver samhällspolitiska förutsättningar och utmaningar inom 

de tre fokusområdena. Det ger vägledning för policydokument som vid behov 

tas fram av styrelsen och utgör bas för arbetet med konkreta åtgärder som 

löpande formuleras i påverkans- och verksamhetsplaner.  

 

Till programmet hör en bilaga. Den beskriver den samhällsekonomiska 

utvecklingen och diskussioner kring de prioriterade målen och deras 

utmaningar. Denna beskrivning är inte föremål för beslut i kongressen, utan 

tjänar som en förklarande bakgrundstext till programmet och målen. 

Sacos samhällspolitiska program 

Den samhällspolitiska utvecklingen 

Samhällspolitiken i Sverige påverkas av beslut som fattas inom EU och 

utvecklingen i andra delar av världen. EU sätter ramen för svenskt 

beslutsfattande på flera områden som har stor betydelse för det fackliga 

arbetet och som påverkar den svenska arbetsmarknadsmodellen. 

Globalisering och teknisk utveckling har länkat ihop länder i hela världen både 

ekonomiskt och politiskt. Det internationella samarbetet är avgörande för att 

nå åtgärder som mildrar klimatkrisen och för att uppfylla de globala målen för 

hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling. Den gröna omställningen 

utvecklar samhället och skapar nya möjligheter för nuvarande och kommande 

generationer. 

 

Andelen av befolkningen som inte arbetar i relation till dem som arbetar ökar, 

och människor lever allt längre. Den ekonomiska standarden i samhället har 

höjts, och befolkningen efterfrågar mer välfärdstjänster av högre kvalitet. Det 

sätter starkt tryck på den offentliga välfärdsmodellen och dess finansiering – 

särskilt eftersom flera välfärdsyrken kännetecknas av bestående behov av 

kompetens. Skattesystemet måste säkerställa den långsiktiga finansieringen 

av offentlig sektor. 

 

Kunskap och bildning är nyckeln till individens och samhällets utveckling. Det 

är också avgörande för att förstå och värdera sanningshalten i information 

som sprids. Det sociala medielandskapet är stort och alla måste få den 

kunskap som krävs för att kunna skilja fakta från fiktion. Konspirationsteorier 

sprids snabbt på nätet. Det är viktigt att stödja dem som kämpar emot, och 

som jobbar för fakta och vetenskaplig evidens.  

 

Hoten mot demokratin har ökat i flera länder i världen och Europa. Etablerade 

demokratiska institutioner har hamnat under press från politiker som vill stärka 

sina maktbefogenheter och möjligheter att sitta kvar vid makten. Universiteten 

är inte fredade, i stället ökar hoten mot den akademiska friheten i vår omvärld. 

Någon liknande utveckling syns ännu inte i Sverige, men debattklimatet har 

blivit hårdare, och odemokratiska idéer sprids även här. Den politiska viljan att 
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detaljstyra högskolan är redan stark, och en fortsatt minskning av andelen 

basfinansiering minskar högskolans självständighet.  

 

Den politiska och ekonomiska utvecklingen i omvärlden påverkar det fackliga 

arbetet. Coronakrisen har tydligt visat hur samhällsekonomiska förändringar 

och politiska beslut snabbt kan förändra inriktningen på arbetet. Saco måste 

ha den flexibiliteten. Men samtidigt ska Saco verka långsiktigt inom områden 

som är av särskilt intresse för Saco och dess medlemmar. Det samhälls-

politiska programmet fokuserar därför på tre huvudfrågor som pekats ut i det 

förberedande kongressarbetet: en trygg, växande och innovativ 

arbetsmarknad, högre kvalitet på utbildning och utbildning ska löna sig. 

 

En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad 

Teknisk utveckling är grunden för en innovativ och växande arbetsmarknad. 

Den effektiviserar arbetet, utvecklar arbetslivet, skapar nya jobb och 

branscher. Anställda ska utvecklas med den nya tekniken genom lärande i 

jobbet och återkommande kompetensutveckling. Kompetenta medarbetare är 

en förutsättning för att företag ska kunna hävda sig i konkurrensen och för att 

offentlig verksamhet ska kunna leverera tjänster av hög kvalitet. Tillgång till 

kompetensutveckling varierar mellan branscher och yrkesområden. 

Arbetsgivaren har ansvaret för sin personal och för att kontinuerligt utveckla 

deras kompetens. För att arbetsmarknaden ska växa krävs även rätt 

förutsättningar för jobb och företagande. 

 

En trygg arbetsmarknad kännetecknas av ett hållbart arbetsliv som i sin tur 

förutsätter god arbetsmiljö och starka offentliga trygghetsförsäkringar. Det 

behövs även under studietiden. I arbetsmiljöarbetet är de förebyggande 

insatserna viktigast. Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete minskar riskerna för 

att människor drabbas av olyckor och ohälsa och skapar förutsättningar för ett 

långt arbetsliv. Bra arbetsmiljö ska ses som något som kan utveckla både 

arbetstagarna och verksamheten. Det är en investering som ökar 

verksamhetens kvalitet och gör konkurrensutsatta verksamheter mer 

produktiva. 

 

En trygg arbetsmarknad är en transparent arbetsmarknad, där arbetsgivare 

och arbetstagare har kontinuerlig dialog om förutsättningarna för jobbet och 

gemensamt kommer fram till förbättringar. Digitala verktyg skapar stor 

flexibilitet i många jobb och kan underlätta för fler att kombinera familj och 

karriär. Men digitala verktyg gör det också enkelt för arbetsgivare att övervaka 

medarbetare. På en trygg arbetsmarknad har arbetstagarna full insyn i den 

teknik som används på arbetsplatsen. Den personliga integriteten måste alltid 

värnas.  

 

Partsmodellen är en förutsättning för en väl fungerande och trygg 

arbetsmarknad. Parternas överenskommelser är anpassade till branschers 

olika behov och bidrar på så vis till flexibiliteten på arbetsmarknaden. 

Modellen är under tryck från nya former för anställning, EU-arbetet med den 

sociala pelaren, rekryteringsgraden till fackföreningar och politikers önskemål 
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om arbetsrättsliga förändringar. Modellen måste värnas och utvecklas för att 

möta nya förutsättningar på arbetsmarknaden. Där har fackföreningarna och 

arbetsgivarorganisationerna ett delat ansvar.  

 

Utmaningar 

• Arbetsvillkor och arbetsmiljö varierar mellan yrkesområden. 

• Det kan vara svårt att få tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling 

under arbetslivet. 

• Den fackliga organisationsgraden behöver öka på hela 

arbetsmarknaden, liksom rekryteringen till fackliga uppdrag, 

förhandlingsstyrkan och kollektivavtalstäckningen.  

• EU lägger förslag som får konsekvenser för partsmodellen, och 

inhemska politiker vill påverka lönesättning och kollektivavtal. 

 

Saco verkar för att 

• alla akademiker ska omfattas av ett väl fungerande socialt skyddsnät 

• arbetslivet ska vara hållbart med goda arbetsvillkor och god arbetsmiljö 

• förebyggande insatser prioriteras i arbetsmiljöarbetet 

• det ska bli bättre förutsättningar för kompetensutveckling och 

vidareutbildning för akademiker under hela arbetslivet 

• partsmodellen försvaras och utvecklas. 

 

Högre kvalitet på utbildning 

All utbildning ska hålla hög kvalitet. Då höjs inte bara utbildningsnivån i 

samhället utan även kunskapsnivån. Det stärker också människors 

omställningsförmåga under arbetslivet. Idag varierar kvaliteten mellan både 

högskolor och högskoleutbildningar. Högskolan har byggts ut och fått nya 

uppdrag men inte tillräckliga resurser. Det finns också utbildningsformer som 

konkurrerar med akademisk utbildning.  

 

Hög utbildningskvalitet är en förutsättning för att akademisk utbildning ska stå 

för självständigt och kritiskt tänkande, gedigna kunskaper och hög kompetens. 

Högskoleutbildning definieras av sin koppling till forskning, och den ska vara 

tydlig inom alla utbildningar. De yrkesinriktade utbildningarna ska ha en god 

förankring i arbetslivet. Högskoleutbildningarna ska också vara relevanta på 

en arbetsmarknad i förändring. Möjligheterna till fortsatt utbildning och 

livslångt lärande måste vara goda. 

 

Skolan ska ge alla barn möjlighet att förbereda sig för arbetslivet och fortsatta 

studier på högre nivåer. Skolan har också ett kompensatoriskt uppdrag och 

ska utjämna skillnader mellan barn med olika bakgrund och förutsättningar. 

Idag brister likvärdigheten i det svenska skolsystemet. Det innebär att 

bostadsort och sociala och ekonomiska hemförhållanden har betydelse för 

den utbildning eleven får. Likvärdigheten och kvaliteten i skolan måste öka. 

 

Utbildningens kvalitet är avgörande för forskningen, och kopplingen mellan 

utbildning och forskning är det som kännetecknar akademisk utbildning. Ett 

grundproblem för forskningen i högskolan är att andelen basfinansiering har 
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minskat. Det gör högskolan mindre självständig och forskaren beroende av 

externa finansiärer. Forskningspolitiken måste vara långsiktig och ha ett ökat 

fokus på forskarnas villkor och förutsättningar. Det stärker både forskningens 

och utbildningens kvalitet. Ett fritt sökande efter ny kunskap är en annan 

förutsättning för kvalitet i både forskning och utbildning. Den akademiska 

friheten måste stärkas. 

 

Utmaningar 

• Tillgången till utbildning av god kvalitet är ojämlik på alla 

utbildningsnivåer. 

• Vad kännetecknar akademiker och akademisk utbildning? 

• Det finns risk för politisk detaljstyrning av högskolan. 

 

Saco verkar för att 

• all utbildning ska hålla hög kvalitet 

• staten ska ta huvudansvaret för skolan och dess finansiering  

• högskolan ska ha hög och stabil basfinansiering. 

 

Utbildning ska löna sig 

Akademiker är viktiga för samhällets utveckling. Med sina kunskaper löser de 

akademiska professionerna nutidens problem och framtidens utmaningar. 

Deras prestationer och kompetens måste belönas, och de ska ha god 

löneutveckling över hela arbetslivet. Högskoleutbildning är en investering som 

ska löna sig.  

 

Att utbildning lönar sig är viktigt både för individen och för 

kompetensförsörjningen i näringslivet och välfärden. En fungerande 

kompetensförsörjning är i sin tur en förutsättning för en stark svensk ekonomi. 

Många högskoleutbildningar som leder till yrken där det idag råder brist på 

personal, som inom vård, skola och omsorg, är idag ekonomiskt olönsamma. 

Det framgår tydligt i Sacos livslönestudier. Samma yrken har ofta en dålig 

arbetsmiljö och små möjligheter till löneutveckling. Den offentliga sektorn 

måste ta sitt ansvar som arbetsgivare och prioritera dessa frågor. 

Förbättringar av lönerna för kvinnodominerade yrken i välfärden bidrar till att 

minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor.  

 

Arbetslivet är inte jämställt. Ojämställdhet på arbetsmarknaden och i familjen 

påverkar kvinnors arbetsmarknadsdeltagande och karriär. Det påverkar i 

förlängningen också pensionen. Samhället kan underlätta för familjer att göra 

mer jämställda val genom en tredelad föräldraförsäkring. Arbetsgivare inom 

alla sektorer har också ett stort ansvar för att synliggöra och värdera kvinnors 

och mäns utbildning och kompetens på ett likvärdigt sätt.  

 

Utbildningens lönsamhet påverkas av skattesystemets utformning. 

Skattesystemet måste premiera utbildning och ansvarstagande, och 

uppmuntra människor att utveckla sina färdigheter. Systemet ska också vara 

effektivt och bidra till innovation och tillväxt. 
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Utmaningar 

• Livslönerna för vissa högskoleutbildningar är i nivå med eller lägre än 

de för vissa gymnasieutbildningar. 

• Lönerna är relativt låga för många välfärdsyrken samtidigt som det 

finns stora behov av arbetskraft.  

• Det finns skillnader i familjeansvar, löner och karriärmöjligheter mellan 

kvinnor och män. 

 

Saco verkar för att 

• värdet av akademikers kunskaper och kompetens synliggörs och 

värderas 

• arbetsgivare belönar kompetens, ansvar och arbetsinsatser 

• arbetsmarknaden ska vara jämställd och osakliga löneskillnader ska 

försvinna. 
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Bilaga 

En bakgrund till Sacos samhällspolitiska program 

Bilagan utgör en bakgrund till det samhällspolitiska programmet och är inte 

föremål för beslut i kongressen, utan syftar till att förklara och motivera de 

avvägningar och val som gjorts inom programmet. 

 

Dokumentet inleds med en beskrivning av den samhällsekonomiska 

utvecklingen. Därefter följer diskussioner kring de prioriterade målen och dess 

utmaningar.  

 

De prioriterade målen är: 

 

1. En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad 

2. Högre kvalitet på utbildning 

3. Utbildning ska löna sig 

Den samhällsekonomiska ramen 

Coronakrisen slog hårt mot den globala ekonomin under 2020, med stort fall i 

BNP, ökad arbetslöshet och försämrade offentliga finanser. Inom länder 

varierar de negativa effekterna mellan branscher, regioner och individer. 

Våren 2021 har flera branscher kommit tillbaka till trenden före pandemin, och 

de ekonomiska utsikterna bedöms mycket positivt. Alla bedömare tror på 

mycket förbättrat konjunkturläge under andra halvan av 2021 och stark 

ekonomisk tillväxt de närmaste åren. Det beror på en snabb vaccinering, stort 

privat sparande som kan investeras, uppdämt konsumtionsbehov samt ökade 

offentliga satsningar. 

 

 

Coronakrisen har lett till förståelse för behovet av satsningar 

Coronakrisen tvingade länder till stora offentliga satsningar för att stödja 

företag och individer som drabbades av åtgärderna för att minska 

smittspridningen. Krisen har också skapat en större förståelse för behoven av 

offentliga satsningar. Samtidigt innebär det låga ränteläget att pengar är 

billiga, och räntan förväntas ligga kvar på en låg nivå på relativt lång sikt. I 

kombination med att den ekonomiska tillväxten förväntas bli betydligt högre än 

räntebetalningarna anser många ekonomer att utrymmet är stort för ökad 

offentlig skuldsättning. Det har också snabbt vunnit politisk acceptans. 

 

 

Ett mer strukturerat finanspolitiskt EU-samarbete i sikte? 

Medlemsländerna i EU har för första gången kommit överens om att ge EU-

kommissionen befogenheter att låna pengar för att med bidrag täcka 

medlemsländers löpande utgifter, i stället för lån på förmånliga villkor. Det kan 

vara början på ett mer ett strukturerat finanspolitiskt samarbete inom EU.  

 

EU sätter ramen för svenskt beslutsfattande inom flera områden som har stor 

betydelse för det fackliga arbetet och som påverkar den svenska 

arbetsmarknadsmodellen. Globalisering och teknisk utveckling har länkat ihop 
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länder i hela världen i fler avseenden än handel, och en politisk eller 

ekonomisk kris i ett land får snabbt följdeffekter för svensk ekonomi. Samtidigt 

är det internationella samarbetet avgörande för att nå åtgärder som mildrar 

klimatkrisen och för att uppfylla de globala målen för hållbar ekonomisk tillväxt 

och samhällsutveckling. 

 

 

Digitalisering, distansarbete och ökad psykisk ohälsa 

Digitaliseringen av arbetsmarknaden har tagit fart under pandemin. Nya jobb 

och tjänster har kommit till och många akademiker har fått ökad flexibilitet i 

arbetet. Arbetet har blivit geografiskt obundet och det har blivit enklare för 

många att kombinera arbetsliv och familjeliv. Men för en del har det medfört 

ökad stress och ökad psykisk ohälsa.  

 

Andelen av befolkningen som inte arbetar ökar relativt de som arbetar, och 

människor lever allt längre. Den ekonomiska standarden i samhället har höjts 

och befolkningen efterfrågar mer välfärdstjänster av högre kvalitet. I 

kombination med att flera välfärdsyrken kännetecknas av bestående behov av 

kompetens sätts ett starkt tryck på den offentliga välfärdsmodellen och dess 

finansiering.  

 

Akademiker har arbetat hårt med att lösa pandemins problem och kommer 

framöver arbeta hårt med att lösa samhällets alla utmaningar. Högre 

utbildning är en förutsättning för samhällets utveckling och ekonomins tillväxt. 

Kunskap och bildning som byggs upp i ett utbildningssystem av hög kvalitet 

ger en trygg, växande och innovativ arbetsmarknad. Det är också rimligt att 

långa studier och valet att satsa på svåra, krävande och utmanande 

akademikeryrken lönar sig under ett helt yrkesliv.  

En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad 

Arbetsmarknaden kännetecknas av ständig förändring. Varje arbetsdag får 

någon ett arbete, byter till ett nytt jobb med nya arbetsuppgifter och rör sig från 

en bransch till en annan. Lärande i arbetet och genom samarbetet med 

kollegor är grunden för akademikernas livslånga lärande och förutsättningen 

för innovativa arbetsplatser. Teknisk utveckling är drivkraften för effektivisering 

och utvecklingen av arbetslivet. Men det är i kombination med kontinuerlig 

kompetensutveckling som tekniska framsteg blir till nya växande företag. Det 

bidrar också till att offentlig verksamhet kan leverera tjänster av högre kvalitet.  

 

 

Kunskapskraven på arbetsmarknaden har ökat 

Befolkningens utbildningsnivå är hög, och eftergymnasial utbildning är numera 

lika vanligt som gymnasieutbildning i åldersgruppen 25–64. Sedan början på 

2000-talet har det skett en snabb ökning i synnerhet av andelen personer med 

minst en treårig eftergymnasial utbildning. Det speglar att kunskapskraven på 

arbetsmarknaden har ökat och akademisk utbildning blivit allt viktigare för 

många arbeten. Utvecklingen sammanfaller med digitaliseringen av samhället 

och globaliseringen, som har länkat samman länder inom allt fler områden. 
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Utbudet av arbetskraft i andra länder påverkar numera även den svenska 

arbetsmarknaden.  

 

Användningen av artificiell intelligens bedöms öka de kommande åren och 

förväntas förändra många akademikeryrken. Fler arbetsuppgifter kommer att 

automatiseras i både privat och offentlig sektor, vilket kommer att frigöra 

arbetstid till andra arbetsuppgifter. Vissa akademikeryrken kommer att 

genomgå stora förändringar. Historien visar att det kommer att skapas många 

nya arbetsuppgifter men också att det behövs bra system för omställning.  

 

Kontorsarbetet har förändrats under pandemin, och många tror att en del 

förändringar blir bestående. Reducerad kontorsyta och minskat resande 

medför uppenbara kostnadsminskningar, i synnerhet när de produktiva 

insatserna inte minskar på grund av hemarbetet. Inom vissa branscher har 

arbetet blivit geografiskt oberoende, och det har blivit lättare att kombinera 

arbete och familjeliv.  

 

Digitaliseringen har skapat nya anställningsformer som för vissa innebär en 

positiv flexibilitet, för andra en stor osäkerhet om arbetsvillkor och rättigheter. 

Plattformsekonomin är delvis gränslös och skapar både möjligheter och 

problem. Det handlar om att lösa såväl arbetsrättsliga frågor som frågor om 

arbetsmiljö och lön.  

 

Det gränslösa arbetet medför nya utmaningar i arbetsmiljöarbetet. Gränserna 

mellan arbetsliv och privatliv flyter ihop. Många organisationer är alltmer 

slimmade och avståndet mellan krav och resurser ökar. Det ökar risken för 

både psykisk och fysisk ohälsa.  

 

 

Partsmodellen 

Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på hög anslutningsgrad både 

bland företag och anställda. Är anslutningsgraden låg kan fackföreningen inte 

säga sig representera de anställda och tappar i både legitimitet och 

förhandlingsstyrka. Sacofederationen har under lång tid haft en positiv 

medlemsutveckling. Samtidigt har andelen fackligt anslutna, särskilt på 

arbetarsidan, trendmässigt minskat, och det sammanfaller med strukturella 

förändringar på arbetsmarknaden. 

 

För att partsmodellen ska fungera i praktiken måste det finnas kunniga lokala 

fackliga företrädare på arbetsplatserna. Det förutsätter att medlemmarna 

tycker att det är värdefullt och viktigt att ta fackliga uppdrag. Inom flera 

branscher och på många arbetsplatser är det svårt att få anställda att 

engagera sig fackligt.  

 

Basen för partsmodellen är under förändring. Parterna har under tryck från 

regeringen kommit överens om förändringar av LAS och stöd för omställning. 

Det kommer på sikt påverka förutsättningarna på arbetsmarknaden och få 

konsekvenser för den fackliga verksamheten.  
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EU har ökat takten i arbetet med den sociala pelaren och driver på för direktiv 

om minimilöner. Bland annat vill de säkerställa att minimilönerna sätts på en 

lämplig nivå och att arbetstagarna får tillgång till minimilöneskydd var de än 

arbetar. I sin nuvarande form innebär det betydande ingrepp i den svenska 

avtalsmodellen.  

 

Utmaningar 

• Arbetsvillkor och arbetsmiljö varierar mellan yrkesområden. 

• Det kan vara svårt att få tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling 

under arbetslivet. 

• Den fackliga organisationsgraden behöver öka på hela 

arbetsmarknaden, liksom rekryteringen till fackliga uppdrag, 

förhandlingsstyrkan och kollektivavtalstäckningen.  

• EU lägger förslag som får konsekvenser för partsmodellen, och 

inhemska politiker vill påverka lönesättning och kollektivavtal.  

Högre kvalitet på utbildning 

Högskolan har trendmässigt byggts ut för att möta en ökad efterfrågan på 

högskoleutbildning från allt fler behöriga sökande och de ökade 

utbildningskraven på arbetsmarknaden. Utbyggnaden gick snabbt på 1990-

talet, med följder som ökad belastning för lärare, minskad lärarledd tid för 

studenter, försämrad forskningsanknytning och stor variation mellan lärosäten. 

Kunskapsfallet i skolan, som dokumenterats i OECD:s PISA-studier, har under 

2000-talet medfört ett större inflöde av studenter med bristande förkunskaper.  

 

Utbudet av högskoleutbildningar påverkas av individers efterfrågan, och den 

matchar inte alltid arbetsmarknadens behov av kompetens. Blivande studenter 

och arbetsgivare har ibland olika förväntningar på en högskoleutbildning. 

Kraven har också ökat på högskolan att möta arbetsmarknadens kortsiktiga 

behov av kvalificerad kompetens.   

 

 

Risk att politiken begränsar den akademiska friheten 

Politiker har förväntningar och ställer krav på högskolan. Den ska öka det 

regionala utbudet av högskoleutbildad arbetskraft och bidra till att öka andelen 

studenter från studieovana hem. Högskolan ska samverka med det regionala 

näringslivet och bidra till innovation och utveckling. I sin roll som arbetsgivare 

påverkar högskolan den regionala arbetsmarknaden, och som kund påverkar 

högskolan den regionala efterfrågan på varor och tjänster. Sett ur ett politiskt 

perspektiv ska högskoleutbildningen fylla flera funktioner, och därför finns det 

alltid ett politiskt tryck på högskolan. Risken finns att det inverkar på den 

akademiska friheten. 

 

Under 2000-talet har utbudet av kortare kvalificerade yrkesutbildningar utanför 

högskolan ökat. En del av det utbudet motsvarar högskoleutbildning i termer 

av resultat av lärande. Samtidigt har arbetsgivare inom vissa branscher börjat 

lägga mer fokus på kompetens och skapat egna utbildningsvägar för att fylla 

kompetensluckor. Digitaliseringen ökar tillgången till kvalificerad utbildning 
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globalt, vilket kan ge ett inflöde av internationellt certifierad högskoleutbildning 

som kan avvika från inhemskt ställda krav på innehåll i utbildningar. 

 

 

Forskning avgörande för högskoleutbildningens kvalitet 

Forskning är en förutsättning för all akademisk utbildning, som per definition 

ska vara forskningsanknuten. Forskningsmiljön är därför avgörande för 

högskoleutbildningens kvalitet, och forskningens kvalitet är beroende av 

studenter med goda grundkunskaper.  

 

Det privata näringslivet har länge stått för en stor andel av resurserna till 

forskning och utveckling i Sverige genom den forskning som görs inom ramen 

för företagens verksamhet. Det finns en oro att pandemin tvingar näringslivet 

att skära ned på forskningsresurserna till vissa områden. De statliga 

satsningarna blir allt viktigare för svensk forskning.  

 

Staten har tillfört resurser till forskningen, men andelen direkta statsanslag för 

forskning har successivt minskat under de senaste decennierna från två 

tredjedelar av lärosätenas forskningsanslag till mindre än hälften. Nästan tre 

av tio universitetslärare och forskare är tidsbegränsat anställda. Det är en hög 

andel jämfört med övriga arbetsmarknaden. Universitetslärarna har många 

gånger svårt att kombinera forskning och undervisning, och graden av 

forskningsanknytning i grundutbildningen varierar mellan ämnesområden och 

lärosäten. Högskolan har också en mängd uppdrag vid sidan av undervisning 

och forskning som tar tid och resurser från högskolans personal.  

 

 

Skolans likvärdighet har försämrats 

Grundläggande utbildning av god kvalitet är en förutsättning för demokratin 

och samhällets sammanhållning. Kunskaper och kompetens som elever får i 

skolan ska förbereda för såväl arbetslivet som fortsatta studier på högre 

nivåer. Skolan har också ett kompensatoriskt uppdrag och ska utjämna 

skillnader mellan barn med olika bakgrund och förutsättningar.  

 

Sverige har i ett internationellt perspektiv en relativt likvärdig skola, men 

likvärdigheten har försämrats de senaste 20 åren. Familjebakgrund har stor 

betydelse för skolvalet, och studieresultat och möjligheterna till god utbildning 

varierar numera markant mellan skolor. Det har blivit allt svårare att uppfylla 

det kompensatoriska uppdraget. Risken finns att det medför ökade sociala 

skillnader.   

 

 

Pandemin riskerar att öka skillnaderna 

Studier visar att distansstudier i skolan kan ha negativa effekter på lärandet, 

men främst för svagare elever. Risken finns att pandemin har ökat 

skillnaderna mellan elever med olika studieförutsättning och stöd hemifrån. 

Det finns även studier som visar att de som saknar en gymnasieexamen har 

svårare att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden. Dåliga 

grundkunskaper påverkar dessutom förutsättningarna för högre studier och 
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gör det svårt för universitetslärare att bedriva undervisning och utbildning av 

hög kvalitet.  

 

Kommunernas möjligheter att tillhandahålla utbildning av god kvalitet varierar, 

bland annat på grund av olika finansiella förutsättningar. Det finns stora 

skillnader mellan kommuner och skolor som har olika huvudmän, drifts- och 

ägarform. Det har lett till en diskussion om hur ansvarsfördelningen för skolan 

ska se ut och hur likvärdigheten kan förbättras. Ett ökat statligt ansvar för 

skolan har i flertalet utredningar lyfts som något som kan öka likvärdigheten i 

skolan och förbättra både utbildningens kvalitet och kompetensförsörjningen.  

 

 

Utmaningar 

• Tillgången till utbildning av god kvalitet är ojämlik på alla 

utbildningsnivåer. 

• Vad kännetecknar akademiker och akademisk utbildning? 

• Det finns risk för politisk detaljstyrning av högskolan. 

 

Utbildning ska löna sig 

Sverige är ett av de länder inom OECD där det privatekonomiskt lönar sig 

minst att utbilda sig på högskolan. Högskoleutbildning är en privatekonomisk 

investering i kunskap och bildning. För att högskoleutbildning ska löna sig 

måste förlorad arbetsinkomst under studieåren och kostnader för studielån 

kompenseras med högre lön.  

 

I genomsnitt är det lönsamt med en högskoleutbildning jämfört med en 

gymnasieutbildning. Men sett över ett helt yrkesliv varierar avkastningen 

markant mellan olika utbildningar. Vissa utbildningsinriktningar värderas lågt 

och leder till arbeten med livslöner som är lägre än gymnasieutbildades. En 

låg privatekonomisk avkastning kan göra det svårt att lösa långsiktiga brister i 

kompetensförsörjningen. Arbetsmiljö och andra arbetsvillkor varierar också 

mellan yrken. 

 

 

Den internationella löneutvecklingen påverkar oss i Sverige 

Löner bestäms på arbetsmarknaden där efterfrågan på och utbudet av 

arbetskraft påverkar ingångslöner och löneutveckling. Inom många branscher 

har det internationella kostnadsläget och arbetskraftsutbudet stor betydelse för 

lönerna. Löneutvecklingen inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn 

påverkar utvecklingen i den inhemska sektorn. Ur det samhällsekonomiska 

perspektivet ska löneutvecklingen i Sverige helst inte avvika från den i de 

viktigaste konkurrentländerna.  

 

Lön uppmuntrar till arbete och bidrar därmed till verksamhetens utveckling och 

företagens innovationskraft. Lön är också en kostnad, och arbetsgivare kan 

lägga större tyngd på det än de positiva effekter som arbetstagarna bidrar 

med. Arbetsgivare kan medvetet hålla tillbaka löner trots att det finns utrymme 

för löneökningar. Utrymmet för ett sådant beteende är stort för arbetsgivare 
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som har en stark ställning på marknaden och för dem som har en lång kö av 

arbetssökande. Det finns också skillnader mellan privata och offentliga 

arbetsgivares möjligheter att sätta lön.  

 

 

Löneskillnader mellan kvinnor och män 

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder tjänar män i 

genomsnitt mer än kvinnor. Det beror delvis på att kvinnor och män gör olika 

utbildningsval. För kvinnor medför det att de oftare återfinns i yrken i offentlig 

sektor som är förknippade med lägre lönenivåer. Men även inom samma yrke 

och utbildning finns det löneskillnader. Kvinnor har också en större frånvaro 

från arbetsmarknaden på grund av deltidsarbete, föräldraledighet och vård av 

sjukt barn vilket påverkar både deras inkomster och deras karriärmöjligheter. I 

förlängningen påverkar det även pensionen. 
 

Utmaningar 

• Livslönerna för vissa högskoleutbildningar är i nivå med eller lägre än 

de för vissa gymnasieutbildningar. 

• Lönerna är relativt låga för många välfärdsyrken samtidigt som det 

finns stora behov av arbetskraft. 

• Det finns skillnader i familjeansvar, löner och karriärmöjligheter mellan 

kvinnor och män. 
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