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Rapport om framtidsarbetet 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Vid Sacos kongress 2017 antogs propositionen Saco i framtiden, varigenom 

kongressen uppdrog åt Sacos styrelse att beskriva och analysera Sacos uppdrag, 

struktur och rollfördelning samt att utreda och bereda förslag som skapar 

förutsättningar för ökad samverkan, tillväxt och styrka 

Som inledande åtgärd lät Sacos styrelse genomföra den framtidsutredning som 

involverade hela federationen och redovisades till styrelsen 2020. Utifrån 

utredningens iakttagelser och slutsatser följde därefter enfas med ett utvecklings- 

och implementeringsarbete. 

Detta framtidsarbete har bedrivits inom fyra olika delprojekt: 

federationsgemensamma värderingar, Sacos samhällspolitiska påverkansarbete, 

stärkt interndemokrati respektive förtydligat uppdrag för Saco. 

Det dokument som här föreligger utgör styrelsens rapport till kongressen av hur den 

tagit sig an kongressuppdraget, utkomsten av de genomförda aktiviteterna samt de 

kunskaper och insikter som arbetet gett. I dokumentet redovisas även den 

utvärdering som gjorts av det samlade framtidsarbetet. 

Dokumentet presenterar dock inga förslag med anledning av framtidsutredningen 

och det utvecklingsarbetet som följt efter utredningen. Framtidsarbetet har i stället 

genomsyrat styrelsens kongressförberedelser och dess arbete med propositionerna 

inför kongressen. Såväl direkta förslag som resonemang som indirekt bygger på 

framtidsarbetet återfinns därmed i styrelsens propositioner till kongressen. 

Sacos styrelse vill tacka federationen för ett stort och positivt engagemang i det 

viktiga och gemensamma framtidsarbete som nu har gjorts. Styrelsen vill också 

framföra sitt tack till Marie Kaufmann som projektlett och dokumenterat både 

framtidsutredningen och det därefter följande framtidsarbetet. 
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Federationens framtidsarbete 
– för ett starkare Saco

Effektivt påverkansarbete, federationsgemensamma värderingar och stärkt 
interndemokrati. Det är resultatet av Framtidsutredningen – men vägen dit 
har också delvis blivit målet. 

Tre års arbete med framtidsutredning och efterföljande utvecklingsprojekt har 
präglat mandatperioden sedan förra kongressen. Men vad har detta 
framtidsarbete egentligen inneburit konkret, var står Saco nu och vart är 
federationen på väg? Här kommer en resumé.  

Problembilden och uppdraget – lite mossigt och 
brist på tillit 

Sacos kongress 2017 uppdrog åt Sacos styrelse att utreda och utveckla frågor 
gällande federationens framtid. Det beslutet tog kongressen utifrån en 
gemensam bild av att Saco stod inför behov av omfattande förändring, hela vägen 
inifrån och ut.   

Utmaningarna fanns både inom federationen och i omvärlden. 
Samhällsengagemanget och det politiska intresset är starkt bland unga 
människor, men den fackliga rörelsen lyckas inte riktigt kanalisera det 
engagemanget. Stelbenthet och långsamhet präglar ofta fackliga organisationer, 
så även Saco. Här behövdes ett arbete för att bli en tydligare, snabbare och 
vassare aktör på samhällsarenan.   

Internt inom federationen upplevde många en brist på tillit till varandra. Ofta 
uppfattades detta bero på historia som levde kvar och felaktiga föreställningar om 
varandras motiv. Att förbunden delvis konkurrerade om medlemmar bidrog 
förstås också. Detta motverkade aktivt gemensam styrka och handling i 
federationen, så förändring var avgörande.  

Uppdraget för utredningen formulerades: 

• Beskriva och analysera Sacos uppdrag, struktur och rollfördelning
• Utreda och bereda förslag som skapar förutsättningar för ökad

samverkan, tillväxt och styrka
• Involvera samtliga förbund i arbetet samt löpande förankra arbetssätt och

återrapportera resultatet i ordföranderådet
• Vid behov lägga förslag och implementera dessa under mandatperioden

efter hörande av ordföranderådet och vid behov beslut i en extra
kongress
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Målet var att utredningen skulle ge förslag på förändringar som federationen kan, 
vill och har för avsikt att genomföra, med uppdraget att redovisas till kongressen 
2021. Där är vi nu. 

Processen – det är vägen som är mödan värd 
En absolut avgörande del av framtidsutredningens uppdrag har varit att involvera 
förbunden i arbetet och löpande förankra arbetssätt och resultat. Om inte 
federationens inre brist på förtroende aktivt motverkades fanns ingen chans att 
nå bättre resultat. Samlingen i Sacofederationen kunde därför omöjligt ske top-
down. För att stå starkare tillsammans var det nödvändigt att alla involverade 
arbetade fram gemensamma mål och värderingar.  

Sacos styrelse har därför hela tiden lagt sig vinn om att hålla fast vid en process 
där transparens, dialog och delaktighet har varit centrala byggstenar. 
Sacofederationen har gjort det här tillsammans – från beslut till analysfas till 
utvecklingsprojekt.  

Den inledande analysen innebar därför flera workshops, framtidssmedja och input 
från externa aktörer. I maj 2020 presenterade utredningen förslag som täckte in 
sex utvecklingsområden med ett antal konkreta åtgärdsförslag inom respektive 
område. Områdena var 

• Demokrati och samverkan
• Samarbete och stöd
• Sacofederationens struktur
• Värderingar
• Effektivt påverkansarbete
• Kontinuerlig utveckling Styrelsen beslutade efterhand att prioritera fyra

utvecklingsprojekt och formulerade också en långsiktig strategisk avsikt
för vart den vill att utvecklingsarbetet ska leda på några års sikt.

De utvecklingsprojekt som sågs som allra viktigast och därför prioriterades högst 
var: 

• Effektivt påverkansarbete
• Federationsvärderingar
• Stärkt interndemokrati
• Förtydligat uppdrag för Saco
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Effektivt påverkansarbete 
Att bli en vassare och snabbare aktör på påverkansarenan har hela tiden lyfts 
fram av hela federationen som ett centralt utvecklingsområde för Saco. En 
påverkansplan med tre prioriterade områden har tagits fram. Den tog styrelsen 
beslut om i december 2020 och den är också grunden för det samhällspolitiska 
program som är en del av propositionen ”Ett starkare Saco för framtiden”. 
Dessutom har nya och mer inkluderande arbetssätt implementerats för att 
ständigt förankra påverkansarbetet inom federationen.  

Gemensamma federationsvärderingar  
Hur vi är mot varandra är ett annat område som ständigt stått högt på agendan. 
En arbetsgrupp fick i uppdrag att ta fram ett förslag som även dessa är en del av 
propositionen ”Ett starkare Saco för framtiden”. Utgångspunkterna för 
värderingarna är att de ska vara verktyg som främjar samhandling, intellektuell 
ödmjukhet samt gemensamt problemlösande och ansvarstagande. De ska 
genomsyra allt samarbete och även när motsättningar eller konflikter uppstår 
inom federationen bidra till att stärka tilliten inom federationen men även 
trovärdigheten utåt.  

Stärkt interndemokrati 
Ett antal förslag på hur federationen ska stärka interndemokratin är under 
utveckling. Bland annat pågår ett arbete med 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.  

Förtydligat uppdrag för Saco 
Vad vill federationen göra gemensamt genom Saco och vad vill förbunden göra 
enskilt eller i mindre konstellationer? Det som blivit tydligast är hela federationens 
enighet om att den viktigaste delen av det federationsgemensamma uppdraget 
till Saco är det samhällspolitiska arbetet, och att statistikverksamheten är centralt. 
Andra områden finns det en otydligare bild av och här fortsätter dialogen inom 
federationen. 

Det kanske allra viktigaste resultatet från processen är att resan delvis blivit målet. 
I flera sammanhang har företrädare för federationen lyft att tilliten ökat och där 
har transparensen och delaktigheten i både utredningen och utvecklingsarbetet 
bidragit. Även om alla problem inte blir lösta i en handvändning har processen i 
sig skapat ökat förtroende och gemensam kraft. Och det var just själva syftet.   
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Ett starkare Saco – dags för kongress 

Nu är det dags för Sacos allra största demokratiska arena – kongressen. I de 
kongresshandlingar som du nu håller i din hand finns nya 
federationsgemensamma värderingar, ramarna för ett mer effektivt 
påverkansarbete, samhällspolitiska överväganden och en proposition för en 
ekonomi som kan få detta att hända.  

I framtidsarbetet har federationen gemensamt lyft på många stenar, vissa av dem 
tyngre och svårare, andra lättare. Det som möjliggjort detta är det gemensamma 
engagemang och den stora konstruktiviteten för Sacos bästa som präglat hela 
arbetet.  

Vi går mot kongressen som ett starkare Saco. Med kunskap förändrar vi framtiden 
– tillsammans.
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1. Inledning
Sacos kongress antog 2017 propositionen Saco i framtiden och beslöt att uppdra åt Sacos 
styrelse att utreda och utveckla frågor gällande federationens framtid. 

Syftet med utredningen är att utifrån förbundens nulägesanalyser, framtidsspaningar och en 
gemensam bild av förbundens olika förutsättningar och behov, lägga förslag på hur 
federationen kan nyttja sin fulla potential för en livskraftig, hållbar federation, och hur 
federationen ska möta kommande utmaningar såsom yttre hot mot den svenska modellen, 
sjunkande anslutningsgrad, förändringar på arbetsmarknaden samt intern och extern 
konkurrens. 

Denna slutrapport, från den framtidsutredning som Sacostyrelsen har initierat, syftar till att ge 
en sammanfattning av utredningen och rekommendationer framåt. Först återges 
framtidsutredningens uppdrag, sedan kommer utredarens rekommendationer inför det 
fortsatta utvecklingsarbetet och sist en beskrivning av resultaten och arbetet utifrån 
kongressuppdraget.  

2. Utredningens uppdrag

2.1 Kongressuppdraget 
• Sacos styrelse har från kongressen fått i uppdrag att:
• Beskriva och analysera Sacos uppdrag, struktur och rollfördelning
• Utreda och bereda förslag som skapar förutsättningar för ökad samverkan, tillväxt och

styrka
• Involvera samtliga förbund i arbetet samt löpande förankra arbetssätt och

återrapportera resultatet i ordföranderådet
• Vid behov lägga förslag och implementera dessa under mandatperioden efter hörande

av ordföranderådet och vid behov beslut i en extra kongress

Styrelsen har i sitt direktiv till utredningen uttryckt att utredningen ska ge förslag på 
förändringar federationen kan, vill och har för avsikt att genomföra. Styrelsen ska få 
förändringsförslag att ta ställning till. Varje förslag kan utifrån karaktär genomföras på tre olika 
sätt; efter styrelsebeslut, efter hörande av ordföranderåd, efter beslut i kongress.  

2.2 Utredningens delar 
I sitt uppdrag till utredningen så har styrelsen angett att följande delar ska ingå. 

A. Beskrivning av federationen Saco
Lars Hallenberg, f.d. kanslichef, Lärarnas Riksförbund. Deskriptivt kapitel om Saco 
federationens struktur och samarbetsformer idag.  

B. Övergripande analys om framtidens arbetsmarknad
Sacos kansli. Utifrån olika områden som ligger i framtiden, t ex anställningsförhållanden, AI, 
arbetsmiljö osv. Det är dessa områden har utredningen utgått ifrån i kommande intervjuer 
med förbunden.  
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C. Förbundens/professionernas analys om framtiden 
Extern utredare Marie Kaufmann. Intervjuer hos förbunden med fokus på deras nuläge, framtid 
och förutsättningar att möta framtidens arbetsmarknad. 
  
D. Det externa perspektivet 
Extern utredare Marie Kaufmann. Det externa perspektivet har tagit sikte på både vad som 
händer i omvärlden och omvärldens syn på federationen.  
 
E. Förslag  
Extern utredare Marie Kaufmann lägger förändringsförslag till styrelsen för beslut senast i maj 
2020. 
 
3. Rekommendationer inför fortsättningen 
Utredaren har i uppdrag att sammanfatta sina medskick och rekommendationer inför det 
fortsatta utvecklingsarbetet inom Sacofederationen.  
 
3.1 Teorier om federationen 
Det finns en del teori och forskning kring federationer som kan bidra med värdefulla 
utifrånperspektiv i de kommande vägval och beslut för det fortsatta 
federationsutvecklingsarbetet. Vad säger teorin om förutsättningar och dynamiken i en 
federation? Vad är viktigt för att stärka en federation och nå stordriftsfördelar? Vilka är 
nycklarna till en lyckad arbetsfördelning? Vad behöver till för att bygga ett väl fungerande 
politiskt system? (E Swartz 1994, Jonnergård 1988, Sjöstrand 1994, Normark 1994. Källa: 
http://arc.hhs.se/download.aspx?MediumId=2738) 
 
Vad är en federation? 
Det är stor skillnad på att vara organiserad som en federation eller en koncern. Fördelen med 
att välja federationsformen är att medlemsorganisationernas autonomi bevaras samtidigt som 
samverkan kring gemensamma verksamheter möjliggörs där medlemmarna ger upp delar av 
sin autonomi. En federation är uppbyggd underifrån av självstyrande enheter som tillsammans 
dominerar en eller flera gemensamma enheter. Medlemsorganisationerna har, av egen vilja, 
gått samman för att samarbeta inom vissa områden, samtidigt som de behåller sin lokala 
autonomi inom andra.  
 
Målet är att utvinna synergier och stordriftsfördelar som respektive organisation inte skulle 
klara av på egen hand. Konflikten mellan autonomi och samverkan blir påtaglig i en federativ 
organisation vars ideologi går ut på att finna den rätta balansen mellan dessa parametrar. 
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Federativt grundavtal 
Ofta sluter federationen sig samman kring vad Swartz kallar ett ”federativt grundavtal”. Genom 
det åstadkommer man mer av den stadga som finns mer eller mindre automatiskt i en 
koncern. I grundavtalet tydliggörs ändamålet med federationen som är att ta tillvara 
medlemmarnas intressen, samt ofta också vad som ska bedrivas i gemensam regi. Här 
tydliggörs också medlemsorganisationernas ägarinflytande, samt regler och bestämmelser 
kring ekonomin.  

Tre aspekter som motiverar samverkan 
Enligt Swartz finns tre aspekter som motiverar samverkan i en federation då självständiga 
organisationer är redo att ge upp en del av sin autonomi; 1) samverkansmotiv, 2) det federativa 
värdesystemet samt 3) det federativa politiska systemet.  

1) Samverkansmotiv 
De starkaste samverkansmotiven är de som är tydligt mätbara i finansiella termer, såsom 
stordriftsfördelar eller andra former av finansiella motiv. Andra motiv som är svårare att 
kvantifiera finns också men blir inte lika starka, så som marknadsmotiv, hantera externt 
beroende, informations- och erfarenhetsutbyte, reducerad komplexitet och kompetensmotiv. 

Federationen stärks när samverkansvinsterna är tydliga, särskilt på kort sikt, och de upplevs 
rättvist fördelade mellan medlemmarna. 

2) Federativt värdesystem 
För att förstå det federativa värdesystemet så framhåller T. Johnstad fem kriterier för en väl 
fungerande federation: 

• delad målbild
• tillit
• inbördes beroende
• närhetsprincip
• att medlemsorganisationerna är förhållandevis jämnstora.

Om någon av dessa kriterier inte är uppfyllda försvagas federationen. 
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För att hålla samman värdesystemet som federation krävs att medlemsorganisationerna klarar 
av att sätta federationens bästa i första rummet, även om det ibland kan innebära att man får 
göra avkall på vad som skulle kunna vara bättre för den egna organisationen.  
 
3) Federativt politiskt system 
Det federativa politiska systemet handlar om interna maktförhållanden. Fyra faktorer som 
enligt Normark framhålls som nödvändiga för en konstruktiv beslutsprocess i en federation är: 
 

• Insikt om dialektiska motsättningar – alla måste vara medvetna om och diskutera de 
motsättningar kring exempelvis prioriteringar och strategi som existerar 

 
• Arena för problemlösning – det är viktigt att sådana arenor finns där de inbyggda 

motsättningarna kan diskuteras. Här krävs en inställning att vilja lösa problemen och 
ett givande och tagande från berörda parter 

 
• Beslutsunderlag måste uppvisa motsättningarna – i och med att olika parter ofta har 

olika uppfattningar så är det viktigt att de uppfattningarna finns med i beslutsunderlag. 
Det kräver att olika parter tilldelas resurser för att förbereda beslutsunderlag och att de 
olika åsikterna uppmärksammas.  

 
• Bärare av motsättningar – för att behålla dynamiken inom federationen är det viktigt att 

också bärarna av motsättningarna involveras i processen.  
 
Det är alltså viktigt att uppmärksamma federationens medlemmars olika uppfattningar. För att 
bibehålla en känsla av delaktighet krävs det att många aktörer är involverade i 
beslutsprocesserna. Detta krav kan vara resurskrävande och leda till längre ledtider än om 
beslut hade kunnat drivas igenom med färre inblandade.  
 
Gemensamma enheters roll 
I en federation finns en eller flera s.k. gemensamma enheter. Dit förs uppgifter som det är 
sämre att de enskilda organisationerna gör på egen hand.  
 
Swartz lyfter fram två ytterligheter kring gemensamma enheters roll inom en federation. Den 
första är att de gemensamma enheterna agerar som ett renodlat serviceorgan och med stor 
följsamhet agerar som önskas från medlemsorganisationerna. Den andra ytterligheten är att 
den gemensamma enheten är det huvudsakliga utvecklingskraften och därmed motorn i 
federationen.  
 
Här finns en inbyggd risk där en alltför stark ställning hos den gemensamma enheten riskerar 
att rubba den federativa tanken. Istället styr den gemensamma enheten de lokala 
organisationerna eller svänger helt till en hierarkisk modell.  
 
Man kan dela in federationen i horisontell arbetsfördelning och vertikal arbetsfördelning. 
Horisontell arbetsfördelning utmärks av att medlemsorganisationerna verkar på från varandra 
avgränsade områden, så att lokal konkurrens från andra medlemmar i federationen utesluts. 
Vertikal arbetsfördelning utmärks av att en gemensam enhet genomför verksamhet som 
lämpar sig mindre för medlemsorganisationerna. Fem framträdande roller för vertikal 
specialisering som ofta förekommer i federationer är: serviceroll, politisk roll, utvecklingsroll, 
affärsroll, lednings- och samordningsroll. 
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Swartz lyfter fram ytterligare ett resonemang som är intressant; han menar att det är av stor 
betydelse att det finns en jämvikt mellan den vertikala specialiseringen (dvs. vad som görs av 
den gemensamma enheten) och de lokala medlemsföretagens behov av densamma.  

 
 
3.2 Utredarens medskick 
Det går att känna igen Sacofederationen väl i de teorier som lyfts fram. Sacofederationen är 
en federation som präglas likt andra federationer av spänningen mellan sina autonoma 
medlemsorganisationer, förbunden, och den gemensamma enheten, Saco. Det finns ett stort 
värde i att vara medveten om detta, som en naturlig företeelse i alla federationer, som kan räta 
ut frågetecken, skapa realistiska förväntningar och att man inte behöver dra felaktiga 
slutsatser eller tolkningar om livet i federationen. Något att inkludera på agendor för 
gemensamma mötesplatser? 
 
Det som blir tydligt genom teorigenomläsningen, och mot bakgrund av vad utredningen visat, 
är att några faktorer speciellt har en försvagande påverkan på federationen. Är de möjliga att 
komma till rätta med, och om inte, går de att hantera bättre än idag?  
 
T. Johnstad framhåller fem kriterier som behöver vara uppfyllda för att nå ett starkt federativt 
värdesystem, varav ett kriterium är att medlemsorganisationer bör vara ungefär jämnstora. 
Sacofederationen är som bekant sammansatt av 21 förbund av olika storlek, vilket bidrar till ett 
antal utmaningar. Dels är de olika förbundens behov av stöd från Sacokansliet mycket olika, 
dels blir makt och inflytande, kanske särskilt informellt, också olika inom federationen. Detta 
tillsammans bidrar till några av de större spänningarna i federationen som kommit fram i 
framtidsutredningen. 
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Olika beroende och behov av Sacokansliet 
I Swartz resonemang ovan så beskriver han fem olika former av samverkansmotiv där han 
säger att de starkaste är de som är mätbara i finansiella termer. Han landar i slutsatsen att 
samverkansvinsterna inom en federation måste vara tydliga och upplevas någorlunda rättvist 
fördelade för motivationen att ingå i federationen ska fortsatt vara stark.   
 
I Sacofederationen är det svårt att nå en situation där samverkansvinsterna upplevs rättvist 
fördelade. Det är en konsekvens av de olika stora förbunden, men även andra olikheter, som 
gör att man har behov av olika sorters samverkansvinster. Vad ska finansieras inom 
medlemsavgiften till Saco? Sannolikt är det omöjligt att nå till en situation där alla upplever 
fördelningen 100% rättvis. Men går det att komma några steg på vägen?  
 
Det påbörjade arbetet med ett federationskontrakt kan förhoppningsvis bidra med en arena 
för att föra samtal om förtydligade behov och förväntningar idag på den ”gemensamma 
enheten” i form av Sacostyrelsen och dess verkställande funktion Sacokansliet, vilka principer 
som ska vägleda beslutet för att bli överens om uppdraget, och hur enskilda eller grupper av 
förbund kan initiera kompletterande, nya ”gemensamma enheter” som möter separata behov 
som olika grupper har men som inte möts genom Saco.  
 
I ett nytt förbundskontrakt är det också värdefullt om förbunden kan nå fram till ett gemensamt 
beslut om ifall stöd till förhandlingsverksamhet och lokalt förtroendevalda fortsatt ska finnas 
genom Saco, eller om detta framåt sköts av förbunden eller förbunden i samverkan på andra 
sätt.  
 
Över tid kommer det att vara viktigt att regelbundet föra dialog om och utvärdera 
kontraktet/avtalet med alla förbund, så att alla har kunskap om vad som görs av Saco och hur 
olika samverkansvinster faktiskt fördelar sig, så att kontraktet upplevs vara relevant, rättvist 
och i samklang med förändrade förutsättningar som uppstår efter hand.  
 
Makt och inflytande inom federationen 
I dagsläget leds Saco av en styrelse där inte alla medlemmar är representerade. Det finns 
goda skäl till en sådan konstruktion, inte minst eftersom en större styrelse skulle bli mer 
svårjobbad i praktiken. Å andra sidan har inte alla medlemmar möjlighet till ett formellt 
inflytande i besluten och det kan vara svårt att hålla sig välinformerade. Tanken är att den 
nuvarande styrelsen ska representera alla andra förbund, federationen som helhet, vilket är 
enklare när egna intressen inte är aktiverade och svårare när det är just så.  
 
I framtidsutredningen har förslaget förts fram om att styrelsens sammansättning skulle ändras 
så att den representerar alla förbund. Fördelen med det är att alla förbund skulle ha en formell 
plattform för att utöva sitt inflytande, en viktig symbolfråga men också en viktig praktisk 
möjlighet. Å andra sidan skulle Sacofederationen ledas av en stor styrelse som inte har 
samma förutsättningar att fatta snabba beslut, att vara operativ och att nå fram till 
gemensamma ställningstaganden i viktiga frågor. Ett arbetsutskott eller liknande skulle 
behöva formas som komplement, i vilket ett färre antal förbund skulle ingå. Frågan om makt 
och inflytande skulle återuppstå här istället.  
 
Vinsten med en styrelse där alla förbund ingår är att den formella plattformen för inflytandet 
stärks. Nackdelen är sannolikt att man får en sämre fungerande styrelse i relation till 
beslutsfattande och snabba puckar. Man måste nog tänka sig att styrelsen funktion förändras i 
så fall, och kompletteras av ett arbetsutskott.  
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För att återvända till Swartz så pekar han på fyra kriterier för att skapa ett väl fungerande 
politiskt system, som handlar om möjligheterna till att öppet prata om grundläggande 
motsättningar, att ha arenor av god kvalitet som möjliggör detta, att synliggöra motsättningar i 
beslutsunderlag och att aktörer som representerar i motsättningarna är involverade i 
processen. Detta är motsatsen till en kultur där man inte adresserar motsättningar, dolda 
agendor drivs, elefanter i rummet uppstår etc.  
 
Så lika viktigt som att fatta rätt beslut om och hur det politiska systemet ska förändras i sak, 
lika viktigt är det att värna de arenor och procedurer som finns för att ventilera problem och 
förbereda beslut, och bidra till en kultur där motsättningar öppet och tryggt kan pratas om.  
 
Därför är det centralt att fortsatt utveckla kvaliteten på och kanske frekvens för viktiga arenor 
som ordföranderådet och andra strategiska nätverk inom federationen.  
 
Minska konkurrensen inom federationen 
Swartz lyfter även fram att den s.k. horisontella arbetsfördelningen inom en federation bör 
vara sådan att lokal konkurrens mellan medlemsorganisationerna utesluts. Inom 
Sacofederationen existerar en viss konkurrens om varandras medlemmar, även om det verkar 
som att den har minskat i jämförelse med tidigare.  
 
Friheten att konkurrera om varandras medlemmar ligger på respektive förbund, det ingår i 
varje förbunds autonomi. Förbunden skulle ha möjligheten avsäga sig den rätten, till förmån 
för att värna förtroendet och tilliten inom federationen, genom att exempelvis komma överens 
om spelregler om att inte rekrytera varandras medlemmar.  
 
I framtidsutredningen har önskan om stärkt tillit, solidaritet och förtroende varit tydlig, och 
svårigheten att nå ditåt med den interna konkurrens som finns. Så länge konkurrensen är ett 
faktum så kommer med säkerhet tilliten i federationen fortsätta att begränsas. Vore det möjligt 
att enas om att inte rekrytera medlemmar som är knutna till annat förbund? Hur hantera 
dilemmat med medlemmar som ännu inte valt medlemskap? Det skulle stärka öppenheten 
och förtroendet och i förlängningen motivationen att samarbeta och kunna dra större nytta av 
stordriftsvinster. 
 
Stärkt samverkan och samarbete 
Under framtidsutredningen har förbunden uttryckt att samverkan, stordriftsfördelar och att 
ingå i en större helhet är starka skäl till att vara med i Sacofederationen. Man säger också att 
den potentialen kan nyttjas mycket bättre än idag.  
 
Frågan är vilka nya val och ställningstaganden som förbunden är redo att göra för att 
förverkliga en utökad samverkan? Annars förblir önskan om en ökad ambitionsnivån något 
som man säger utan att lägga det jobb bakom som behövs.  
 
Att lyckas med att förtydliga Sacos uppdrag bäddar sannolikt för att nya samverkansinitiativ 
kommer att tas i större utsträckning. För när Sacos uppdrag blir tydliggjort, så tydliggör det 
också vad som behöver göras mellan förbunden på eget initiativ. I dagens mer otydliga 
situation är det lätt att behov och önskemål kanaliseras mot Sacokansliet, vilket gör att initiativ 
till egna samarbetsinitiativ pausas. Därmed inte sagt att det inte redan idag och sedan lång tid 
tillbaka finns goda samarbeten och många initiativkraftiga förbund och personer. Men mot 
bakgrund av ambitionen om en större potential till samverkan så kan detta ändå stärka 
förutsättningarna.  
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Som tidigare nämnts så har den interna konkurrenssituationen en påverkan på 
förutsättningarna till samverkan. En stärkt samverkanskultur och friheten att konkurrera om 
varandras medlemmar ställs mot varandra. Vad kan förbunden göra här för att påverka och 
stärka grunden för samverkan inom federationen?  
 
Under utredningen har Sacos roll som facilitator kommit upp. Signalen är att man önskar att 
Saco skulle ta en tydligare roll, bland annat som facilitator för samverkan. Ett förslag är att 
tillskapa en ny, återkommande mötesarena inom Sacofederationen vars avsikt är en stark och 
livaktig samverkan inom federationen. På så sätt hålls alla up-to-date om vad som är på gång 
inom federationen och nya initiativ kan tas.  
 
Mötesarenan skulle kunna faciliteras av Saco, men innehållet ägas och formas av förbunden. 
Exempelvis: 1) Vilka nya samverkansinitiativ behövs nu inom federationen? Vilka framgångar 
och lyckade samverkansprojekt har genomförts, som andra kan informeras och inspireras av? 
Vilka initiativ är på gång från något/några förbund som fler kan hoppa på? Behov som finns? 
Förbunden förbereder och tar med sig förslag, goda erfarenheter etc. Vad har vi lärt oss? 2) 
Senaste forskningen kring samverkan och vad som går det att fungera? Kunskapspass som 
stärker. 
 
De ungas perspektiv 
De ungas perspektiv lyfts fram under utredningen på olika sätt som något för Saco att 
utveckla; vid dialogintervjuerna som ett kritiskt scenario för Sacofederationen med stor 
påverkan, och med lite olika förtecken som ett viktigt utvecklingsområde identifierat av de 
externa aktörerna, av Hallenberg och vid framtidssmedjan.   
 
På vilket sätt är det möjligt att flytta fram positionerna här och vad behöver Saco matcha? 
Generation Z (födda 1995-2010) värderar högt viljan och plikten att ta ansvar för samhället och 
inte minst klimatfrågan, balans mellan arbete och fritid samt flexibilitet i arbetslivet, värderingar 
som stämmer överens med personliga värderingar - och de är födda i den digitala världen. 
 
Än så länge är ”mer av de unga” en signal som kommit upp i utredningen. Nu är frågan om det 
finns en önskan och vilja att verkligen ta ett nästa steg kring att ge större plats for de unga? 
För sannolikt handlar det om en prioritering bland många andra prioriteringar som behöver till 
för det. Hur viktigt är det att driva utveckling kring hur Saco bättre kan nå unga och hur unga 
bättre kan nå Saco? 
 
Om det fortsatta utvecklingsarbetet 
Hittills har framtidsutredningen präglats av förhållandevis stor samsyn kring innehåll, process, 
resultat och prioriteringar.  
 
Nu går utredningen över i ett utvecklingsarbete, som man kan förvänta sig kommer att präglas 
av en mer intensiv dynamik. Det är nu det avgörs om federationen ska leva som den lär, dvs. 
om de utpekade förändringar som önskas blir förverkligade i handling. Det kräver orken att 
stanna upp i målkonflikterna, välja nya värderingar i handling, lyssna efter det som utvecklas 
och stå kvar i frågan till lösningarna får en chans att växa fram. Det är svårt och det är 
avgörande hur federationens ledare visar vägen genom sitt agerande. 
 
Det är viktigt att organisera utvecklingsarbetet med stabilitet i ledarskapet, se till att styrning 
och beslut fattas på rätt nivå. Se till att arbetssättet präglas av de värderingar som efterfrågas; 
öppenhet, tillit, solidaritet. Förvänta ett oförutsägbart, konfliktfyllt arbete, men stå för 
värderingarna, sikta mot den strategiska avsikten, bli glatt överraskad när öppningarna 
kommer och fira framgångarna.  
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Förändringsförslag som federationen vill, kan och har för avsikt att genomföra 
Uppdraget för utredningen är att identifiera förändringsförslag som federationen vill, kan och 
har för avsikt att genomföra. Det betyder förslag som har genererats ur processen och som 
många ställer sig bakom.  
 
Det är viktigt för det fortsatta utvecklingsarbetet att fortsätta bygga på denna strategi och 
målsättning som varit så vägledande i arbetet. Det betyder också att det som arbetet 
genererat med stora möjligheter som grund, nu slussas in i den formella beslutsstrukturen i 
federationen precis som sig bör. Är det möjligt att fatta beslut som inte bara bygger på minsta 
gemensamma nämnare utan som tar spjärn mot framtiden och bidrar till att rusta 
Saofederationen på bästa sätt på längre sikt? 
 
 

4. Resultaten i framtidsutredningen hittills 
Utredningen är nu i november 2020 i ett avslutningsskede och ett federations- 
utvecklingsarbete har startats igång. Allteftersom förändringsarbetet drivs vidare så det 
kommer att finnas fler och fördjupade resultat att beskriva längre fram. Här görs en 
sammanfattning av resultaten hittills, mot bakgrund av kongressuppdraget ovan.  
 
4.1 Beskriv och analysera Sacos uppdrag, struktur och rollfördelning 
Sacos uppdrag och struktur har beskrivits och analyserats på olika sätt under utredningen.  
 
För det första togs en deskriptiv rapport togs fram, Beskrivning av Sacofederationen av Lars 
Hallenberg, med syftet att beskriva Sacofederationens struktur och samarbetsformer (se 4.2 
nedan).  
 
Vid intervjuerna med förbunden bekräftades att ett klargörande av Sacos uppdrag och roll 
behövs för att komma till rätta med de otydligheter och spänningar som man uppfattar. Ett 
tydliggjort uppdrag är en god grund för en stärkt federation på många sätt. (Se 4.2 nedan).  
 
Som ett svar på det har Sacos styrelse startat igång ett utvecklingsprojekt under rubriken 
”Federationskontrakt”. Projektet har för avsikt att tydliggöra roller, uppdrag och åtaganden 
inom och mellan federationens olika delar och nå fram till en överenskommelse. I det arbetet 
har även en mer detaljerad beskrivning av Sacos nuvarande uppdrag tagits fram som 
underlag för arbetet. Projektet kommer att pågå från hösten 2020 till våren 2021.  
 
4.2 Utred och bered förslag som skapar förutsättningar för ökad samverkan, tillväxt och    

  styrka 
Framtidsutredningens förslag och utredningsarbete har sammanfattats i ett antal rapporter 
och underlag som beskrivs här.  
 
Beskrivning av federationen Saco (A.) 
I en deskriptiv rapport av L. Hallenberg beskrivs Sacos historik från 1947 och framåt, 
utgångsläget idag, samt frågor som författaren såg borde spelas in i det kommande 
framtidsarbetet. Perspektiv som lyfts fram är en arbetsmarknad som präglas av stor förändring 
och en större andel akademiker, TCOs och Unionens olika rekryteringsstrategier och dess 
påverkan på Saco, att flera olika fackliga organisationer rekryterar samma grupper, en ökande 
efterfrågan på digitalt bemötande och stora kostnader för nödvändiga investeringar, 
anspänning mellan Sacos kansli och förbunden, behov av att utveckla ordföranderådet m.m. 
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De frågor som Hallenberg skickar med till framtidsarbetet är:  

• Akademikerbegreppet och möjliga medlemsgrupper i Saco 
• Renodla att förhandlings- och villkorsfrågor finns hos förbunden 
• Samhällspolitiska frågor bli Sacos drivkraft 
• Demokrati och inflytande – nyttja ordföranderådet bättre 
• Involvera studenterna i förändringsarbetet 
• Samverka mer med Saco facilitator 

 
Övergripande analys av framtidens arbetsmarknad (B.) 
Rapporten Analys av framtidens arbetsmarknad är skriven av Sacos samhällspolitiska 
avdelning. I rapporten beskrivs utmaningar för framtidens arbetsmarknad samlade under fyra 
huvudrubriker; globalisering och teknisk utveckling, demografi samt högre utbildning och 
partsmodellen. Rapporten pekar ut de utmaningar som man anser är de mest relevanta för 
Sacofederationen in i framtidsutredningens arbete.  
 
Några av utmaningarna för Saco är:  

• Verka för en grönare utveckling av samhället. Klimatfrågorna blir viktigare för 
nuvarande och potentiella medlemmar – ställs krav på Saco att driva frågorna mer i 
konkurrens med andra frågor 

• Verka för en god arbetsmiljö som är grunden för ett hållbart arbetsliv 
• Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg 
• Skapa ett hållbart arbetsliv med goda arbetsvillkor och god arbetsmiljö och möjligheter 

till omställning 
• Hur vara det givna språkröret för högskoleutbildade? Vad förenar oss?  
• Vilka är konsekvenserna av högskolans och yrkeshögskolans expansion? 
• Politisk inblandning i partsmodellen från EU och Sverige – förslag på lagstiftning på 

olika områden 
• Hur ska den svenska partsmodellen utvecklas för att vara relevant för fler löntagare? 
• Visa fackföreningens betydelse för det demokratiska samhället 

 
Förbundens analys om framtiden: dialogintervjuer med förbunden (C.) 
I rapporten Dialogintervjuer med förbunden: nuläge och framtid sammanfattas dialogintervjuer 
med närmare 100 personer från förbund, studentråd, förhandlingsorganisationer, kansli och 
presidium inom Saco.  
 
I rapporten görs en nulägesbeskrivning som sammanfattas som styrkor och svagheter med 
federationen. Styrkorna är bland andra  

• Sacos starka varumärke,  
• gemenskapen utifrån akademiker som målgrupp,  
• professionsgrunden och  
• det opinionsbildande och samhällspolitiska arbetet.  

 
De mest framträdande svagheterna är  

• Sacos otydliga uppdrag och roll 
• en kultur som präglas av intern konkurrens och upplevs trögrörlig 
• att Saco syns för lite  
• att potentialen för samarbete och stordriftsfördelar inte tas tillvara optimalt 
• spänningar mellan förbund på grund av storlek m.m. 
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Framtidsspaningen skedde utifrån fyra scenarier som formades utifrån rapporten Analys av 
framtidens arbetsmarknad. Framtidsspaningen pekade framför allt ut angelägenheten av att 
möta det starka värderingsstyrda engagemanget hos unga. Dessutom underströks hotet mot 
den svenska modellen och det minskande fackliga engagemanget som en helt central 
utmaning som handlar om överlevnad på sikt.  
 
Förändringsförslag som fördes fram var att  

• utveckla kulturen inom Sacofederationen mot starkare öppenhet, tillit och solidaritet 
• tydliggöra Sacos roll och uppdrag 
• stärkt samarbete och samverkan  
• göra Saco mer synligt i opinion och påverkansarbete 
• ge mer plats för de unga 
• utveckla de gemensamma arenorna och Sacos som facilitator i det 
• vidareutveckla akademikerbegreppet för vara mer adekvat utifrån de förändringar som 

skett i samhället 
 

Det externa perspektivet (D.) 
Det externa perspektivet på framtidens arbetsmarknad och på Sacofederationen formades 
genom en fokusgrupp med 11 personer från 10 olika organisationer. Några av tankarna kring 
framtidens arbetsmarknad var att förändringen som sker på arbetsmarknaden är mer 
fundamental än tidigare, att rörelsen är tydlig mot ett mer flexibelt arbetsliv och existentiella 
frågor och att vägen till trygghet för unga går inte via föreningsengagemang. 
 
Medskick till Saco:  

• Utveckla arbetet med kompetensfrågor 
• Var inte bara försäkringsbolag – sätt in de fackliga frågorna i ett samhällsperspektiv 
• Saco är snällt, klokt och resonabelt – var mer tydlig i det offentliga samtalet 
• Lyssna på oss studenter – vi fortsätter gärna tillsammans 
• Ha dialog runt reformer för arbetslivet, driv en progressiv utveckling av samhället med 

bättre balans i arbetslivet 
• Organisera arbetstagare som jobbar uppdragsbaserat 

 
Framtidssmedjan 
Vid framtidssmedjan deltog representanter från förbund, Saco och förhandlingsorganisationer. 
Där bekräftades nulägesanalysen från intervjuerna med stor igenkänning. Här skapades också 
visioner som senare satt avtryck i den strategiska avsikten för federationsutvecklingsarbetet 
(se Federationsutveckling med utvecklingsförslag E. nedan).  
Förändringsförslag som särskilt lyftes fram vid framtidssmedjan var: 

• Studentrekrytering 
• Folkbildning kring den svenska modellen 
• Samverkan kring gemensamma utmaningar och synergieffekter 
• Saco som facilitator för samverkan 
• Tankesmedja 
• Definiera Sacos roll och uppdrag 

 
Federationsutveckling med utvecklingsförslag (E.) 
Efter framtidssmedjan påbörjades ett arbete med att sammanfatta och analysera signalerna 
från utredningen, och lägga grunden för det kommande utvecklingsarbetet. Det skedde under 
våren 2020 då coronakrisen var ett faktum och förbunden var intensivt involverade med att 
stötta sina medlemmar. Ett inriktningsdokument togs fram och utifrån det fem förslag till 
utvecklingsprojekt.  
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Inriktningsdokument för federationsutvecklingen 2020 - 2022 
Sacos styrelse beslutade om en strategisk avsikt, dvs. en målsättning för vad man vill att 
utvecklingsarbetet ska resultera i. Den strategiska avsikten är en respons på signalerna från 
utredningsarbete. Dessutom beslutade styrelsen om en inriktning i sex områden och 13 
åtgärdsförslag som ringar in utvecklingsarbetet.  
 
Strategisk avsikt:  
”Federationen genomför framtidsutredningen och utvecklingsarbetet för att senast år 2022 ha 
åstadkommit en ökad samling inom federationen med stärkt förtroende, solidaritet och 
öppenhet. 
  
Tillsammans ska vi då ha bidragit till ett ökat fackligt engagemang bland akademiker i sam-
hället, tydliggjort federationens röst i samhällsdebatten, vuxit som federation och utvecklat 
den svenska partsmodellen så att den bidrar till att skapa ett hållbart framtida arbetsliv. 
 
Vi har även åstadkommit en vidareutvecklad och klargörande rollfördelning avseende 
förbunden, förbundens förhandlingsorganisationer, federationen som sådan och Sacos 
kansli.” 
 
Utvecklingsområden: 
 

1. Demokrati och samverkan: utveckling av den formella och informella demokratin, samt 
tydliggörande av roller och uppdrag inom federationen.  
 

2. Samarbete och stöd: utökat samarbete inom federationen, särskilt inom 
påverkansarbetet, framtagande av modeller för samarbete och klargörande av 
inriktning för federationsstöd och service.  
 

3. Sacofederationens struktur: konsekvenser av ett förändrat landskap för 
akademikerbegreppet – vilka professioner och vilka förbund ska kunna vara 
medlemmar i Sacofederationen i framtiden? 

 
4. Värderingar: ställningstagande om gemensamma fackliga värderingar inom 

federationen samt utveckling av den svenska partsmodellen.  
 

5. Effektivt påverkansarbete: att bli mer synlig och spetsig i det samhällspolitiska arbete, 
och en stärkt intern samverkan kring detta.  
 

6. Kontinuerlig utveckling: att skapa förutsättningar för kontinuerlig utveckling och 
lärande inom federationen, även efter framtidsutredningen. Möjligt innovationslabb 
och utveckling av innovativa metoder för allt utvecklingsarbete.  

 
 
Fyra utvecklingsprojekt hösten 2020 
Sacos styrelse beslutade, efter avstämning med förbunden via Teams-möten, att starta igång 
tre utvecklingsprojekt; Effektivt påverkansarbete, Gemensamma federationsvärderingar, 
Federationskontrakt. Ett fjärde projekt är i skrivande stund under diskussion i styrelsen; 
Demokratisk struktur. Dessa fyra projekt prioriterades dels med tanke den kommande 
kongressen under 2021, dels med tanke på vad som bedömdes ha störst prioritet.  
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Förstärkning av en kultur med öppenhet, transparens och samtal om elefanter 
Det viktigaste resultatet med den process som hittills har genomförts är inte nödvändigtvis de 
rapporter som skrivits eller projekt som startas igång, utan de öppna samtal som har förts 
mellan många människor om framtiden och de insikter, inspiration, förhoppningar och kanske 
nya initiativ som har genererats genom det.  
 
Dialogerna, transparensen, den öppna stämningen att prata om elefanterna i rummet, den 
positiva upplevelse av federationen som många vittnat om under arbetets gång och det 
förtroende som präglat många av aktiviteterna, är resultat som är värda att lyfta fram.  
 
Genom arbetet har förändringsbehoven tydliggjort, förändringsvilja klargjord liksom och en 
gemensam prioritering för vad som är viktigast att börja med.  
Det är kvaliteter som är viktigt att nu förvalta framåt i det fortsatta utvecklingsarbetet, så att 
den kulturförstärkning som skett genom utredningens arbetssätt kvarstår och manifesteras 
framåt.  
 
 
4.3 Involvera samtliga förbund i arbetet samt löpande förankra arbetssätt och 
återrapportera resultatet i ordföranderådet 
 
Framtidsutredningen har genomförts som en deltagarledd studie där deltagarna, i huvudsak i 
förbunden, har format innehåll, tydliggjort prioriteringar och förslag. Denna design har 
möjliggjort styrelsens direktiv att förslagen som kommer fram i utredningen ska vara sådana 
som federationen vill kan och har för avsikt att genomföra.  
 
Alla förbund har varit inbjudna att delta i arbetet, alla har varit aktiva med något undantag. 
Primärt har ordförande, kanslichefer, studenter och förhandlingschefer deltagit men även 
andra funktioner. Förhandlingsorganisationer, Sacos studentråd, externa aktörer, Sacos kansli, 
ledning och presidium har också varit involverade.  
 
Här är en beskrivning av stegen i processen i dess huvuddrag:  
 

 
Ordföranderåd: september 2019 
Uppstarten för arbetet skedde vid ordföranderådet i september 2019. Då presenterades och 
förankrades den tänkta processen med förbundens ledningar. Medskick togs till vara i det 
fortsatta arbetet.  
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Slutrapport Framtidsutredningen 

 14 

 
Dialogintervjuer: augusti 2019 – januari 2020 
Dialogintervjuer gjordes med förbund (20 av 21), Sacos studentråd, Sacos ledning och 
presidium samt 3 förhandlingsorganisationer. Avsikten med dialogintervjuerna var att skapa 
en nulägesbild av federationens styrkor, svagheter och vilka förändringsar som behövs.  
 
Fokusgrupp med externa aktörer: januari 2020 
Fokusgruppen med ett 15-tal externa aktörer reflekterade över framtidens arbetsmarknad och 
Sacos roll, och gjorde ett antal medskick in i det fortsatta arbetet.  
 
Rapporter som underlag 
Tre rapporter togs fram och bildade underlag in i processen; A. Analys av framtidens 
arbetsmarknad, B. Federationens struktur och samarbetsformer, C. Nuläges- och 
framtidsbilder av federationen – sammanställning av dialogintervjuer och fokusgrupp. 
 
Framtidssmedja: 13 februari 2020 
Till framtidssmedjan bjöds alla interna parter som hittills deltagit i processen. Avsikten med 
smedjan var att börja forma förslag kring vad som behöver göras för att utveckla federationen 
genom att ha öppna samtal, dela idéer, identifiera målkonflikter och dilemman och finna 
vägarna framåt. Utgångspunkten för smedjan var de underlag som tagits fram i processen 
hittills och i synnerhet den nulägesbild som vuxit fram vid dialogintervjuerna med förbunden.  
 
Coronapandemin: våren 2020 
Under våren 2020 fick processen justeras på grund av att vare sig ordföranderådet i mars 
eller annan dialog med förbunden kunde genomföras som tänkt. Arbetet avstannade dock 
inte utan fortsatte på annat sätt.  
 
Analys och framtagande av förslag: mars – juni 2020 
Istället startades ett inre arbete i utredningen med att summera oh analysera de signaler och 
förslag som kommit fram i arbetet hittills, och identifiera förslag och konkret utvecklingsarbete. 
Här hade utredningen och Sacos styrelse en central roll. Sex breda områden med förslag till 
åtgärder inom varje område identifierades och ett inriktningsbeslut fattades av Sacos styrelse. 
Utifrån det inriktningsbeslutet bearbetades och utformades fyra olika utvecklingsspår med 
projektplaner med start hösten 2020, varav tre i skrivande stund är beslutade av Sacos 
styrelse; Effektivt påverkansarbete, Federationskontrakt och Federationsvärderingar.   
 
Teams-avstämningar med förbunden: augusti – september 2020 
För att stämma av utredningen i dess nya skede med de utvecklingsområden och projekt som 
tagits fram, genomfördes fem avstämningstillfällen via Teams. Näst intill alla förbund var då 
representerade. Signalen från dem var sammantaget att utredningen är på rätt väg samt att 
det nu handlar om att starta igång ett konkret utvecklingsarbete och våga prioritera. 
 
Ordföranderåd: 22 september 2020 
Avsikten med ordföranderådet var att starta upp det gemensamma utvecklingsarbetet och 
särskilt de tre utvecklingsprojekten. Projekten presenterads och ordföranderådet formulerade 
medskick till de olika delarna.  
 
 
 
Tack för förtroendet och nöjet. 
Marie Kaufmann 
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Sacos Framtidsutredning del A: Beskrivning av federationen Saco 
Av: Lars Hallenberg hösten 2019 
 
Saco – federationens struktur och samarbetsformer 
 
 

A. Uppdrag och bakgrund 
 

Vid kongressen i november 2017 antogs en proposition Saco i framtiden. Kongressen 
beslöt att uppdra åt styrelsen att utreda och utveckla frågor gällande federationens 
framtid och återkomma till kongressen 2021 med förslag. Under våren 2019 har 
styrelsen diskuterat formerna för uppdraget och vid sammanträdet i juni beslutades om 
fem olika delar. 
 
Denna PM utgör första delen av uppdraget. Enligt beslutet ska den utgöra en 
deskriptiv del av federationens struktur och frågor i dag. 
 
Författaren till denna del har under de senaste 18 åren varit en del av federationen 
genom sin anställning som kanslichef vid Lärarnas Riksförbund. Denna period har gett 
mig erfarenhet av frågorna i federationen samt inblick i de olika förbunden och deras 
verksamhet, vilket givetvis spelar en roll i framställningen. Det förekommer att jag ger 
uttryck för egna åsikter, men jag försöker då vara tydlig med att klargöra att det 
handlar just om sådana. 
 
För att kunna förstå skeenden som ägt rum tidigare under federationens historia har 
jag framför allt nyttjat Anders Björnsons I kunskapens intresse samt Berättelser från 
Saco-världen – skildrade av några som var med.  

 
 
 

B. SACO 1947 och framåt 
 
Många av dagens Sacoförbund har sitt ursprung i olika yrkesföreningar som 
grundades på 1800-talet. Föreningarnas ursprungliga syften var att samla individer 
som hade en gemensam akademisk utbildning och utövade ett yrke för vilket den 
akademiska utbildningen var en förutsättning. För många akademiska yrkesgrupper 
blev föreningen och så småningom förbundet den tydliga och självklara rösten för 
yrket och så uppfattade även övriga samhällsgrupper dessa föreningar. 
 
Tyngdpunkten i föreningarnas verksamhet handlade om frågor gällande 
yrkesutövningen samtidigt som föreningarna hade tydliga kopplingar till de 
akademiska utbildningarna och ett stort intresse av att påverka utformningen av 
utbildningarna. 
 
De akademiska föreningarna och förbunden skilde sig därmed på ett tydligt sätt från 
de fackförbund som hade vuxit fram under industrialiseringens begynnelsefas i 
Sverige. 
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Med industrialiseringens framväxt under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal skapades 
många av de strukturer som fortfarande i dag styr den svenska arbetsmarknaden. Ett 
sådant drag är att de centrala kollektivavtalen och löneökningstakten fastställdes i 
förhandlingar mellan LO och SAF. De överenskommelser som träffades mellan dessa 
parter fick mer eller mindre direkt verkan för alla andra grupper på arbetsmarknaden. 
För tjänstemän fanns särskilda villkor som skilde sig från arbetargruppernas. Dessa 
villkor reglerades ofta i enskilda överenskommelser, antingen i dess helhet eller som 
komplement till andra bestämmelser. För anställda inom offentlig sektor, som på 
1900-talets början utgjorde en förhållandevis liten del av arbetsmarknaden, reglerades 
lön och villkor i de allra flesta fall genom olika former av ensidiga arbetsgivarbeslut. 
 
Under sent 30-tal börjar den offentliga sektorn att expandera. Denna utveckling 
fortsätter under krigsåren för att därefter pågå i en obruten och ständigt växande takt 
fram till slutet av 1980-talet. Inom den offentliga sektorn växer antalet tjänstemän och 
akademiker kraftigt. Även inom den privata sektorn växer behovet av tjänstemän. 
 
Denna utveckling leder till att tjänstemännagrupperna ser behov av att organisera sig 
fackligt. Eftersom det huvudsakliga syftet med de nya tjänstemannaförbunden var ren 
facklig verksamhet organiserade man sig i vertikalförbund för att få facklig styrka 
gentemot arbetsgivaren och tog mindre fasta på olika yrkesspecialiteter. 1944 gick 
tjänstemannaförbunden samman i TCO. TCO skulle med sina 180 000 medlemmar 
utgöra en viss motvikt till LO men det skulle dröja innan de kunde föra reella 
avtalsförhandlingar. 
 
Med den samhällsutveckling som skedde under 1930-40-talen ökade behovet av 
akademiker kraftigt inom offentlig sektor. Behovet löstes genom att många 
akademiker anställdes med de osäkra anställningsformerna extra eller extra ordinarie 
tjänster. Anställningsformsfrågan engagerade många studenter som samtidigt 
återfanns som studerandemedlemmar i de olika akademikerföreningarna och 
akademikerförbunden. 
 
Frågan om anställningsform tillsammans med studielånsfrågan gjorde att studenter 
från olika organisationer 1943 bildade SYACO, Sveriges yngre akademikers 
centralorganisation. Organisationens syfte var tydligt att förbättra akademikernas 
villkor. Efter några år, 1947, ombildades SYACO och tillsammans med 
akademikerförbund och föreningar skapades SACO för att allmänt verka för bättre 
villkor för akademiker. Den stora merparten av de drygt 15 000 medlemmarna 
återfanns inom offentlig sektor, varför denna del av arbetsmarknaden präglade mycket 
av resonemangen i den nya federationen. 
 
SACO 1947 
 
När Saco bildades 1947 fanns i stadgan följande ändamålsparagraf formulerad: 
 

Sveriges Akademikers Centralorganisation är en sammanslutning av 
intresseorganisationer för yrkesutövare, vilka avlagt examen vid universitet, 
högskola eller institut av högskolekaraktär, jämväl organisation för yrkesutövare 
med annan högre specialutbildning, grundad på studentexamen må tillhöra Saco 
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§ att tillvarata de anslutna gruppernas ekonomiska och sociala intressen 
och verka allmän förbättring av deras arbetsvillkor 

 
§ att hävda deras på sakkunskap grundade rätt och skyldighet till 

medverkan i samhällsutvecklingen 
 

§ att verka för en ändamålsenlig organisation av alla akademiker samt 
övriga högskoleutbildade och för deras anslutning till Saco 

 
§ att verka för en samordning av medlemsorganisationernas strävanden 

och för en samfälld planering av deras fackliga arbete 
 

§ att företräda medlemsorganisationerna i frågor, vilka äro av gemensamt 
intresse eller vilka eljest hänskjutas till Saco 

 
Med dessa ändamål som syfte grundade 18 förbund eller föreningar Saco. Den 
nybildade organisationens dryga 15 000 medlemmar kan jämföras med att LO vid 
samma tidpunkt hade 1 190 000 medlemmar. 
 
Genom det nybildade Saco fanns en organisation som gjorde anspråk på att tala samlat 
för samtliga akademiker i Sverige, vilket innebar att man kunde ta ordentlig plats i 
samhällsdebatten. Med det akademiska ursprung som Saco hade byggdes ett kansli 
som kunde bedriva en gedigen utredningsverksamhet, vars syfte tydligt var att föra 
fram de frågor som var gemensamma för de olika medlemsförbunden. 
 
Saco har åtminstone vid två tillfällen, som ibland kallas Sacos första och andra 
opinionsmässiga genombrott, bidragit till att politiska beslut fattats som gynnat 
samtliga akademiker genom sitt gedigna utrednings- och utvecklingsarbete. De två 
tillfällena var studielånsfrågan i början av 1950-talet och skattefrågan 1990. Förmågan 
att knyta kreativa tänkare till sig som kunde lansera trovärdiga lösningar på 
samhällsviktiga frågor samtidigt som de var bra för akademikerna har varit avgörande 
för att Saco skulle ha en legitimitet bland såväl allmänhet som förbund.  
 
Redan från Sacos begynnelse var taktiken för att påverka beslutsfattare och allmänhet 
genom att lansera idéer och förslag som skulle bidra till en positiv samhällsutveckling. 
Denna taktik skilde sig TCOs, som med en tydligare facklig prägel sökte partipolitisk 
samverkan för att nå sina mål. Det var genom denna taktik som TCO fick genomslag 
för den solidariska lönepolitiken, vilken under 70-talet radikalt urholkade värdet av 
akademikernas löner.  

 
Förhandlingsfrågor 
 
1950-talet var ett expansivt decennium. Tillväxten och utvecklingen inom 
industrisektorn var stark och behovet av ingenjörer ökade. Under senare delen av 50-
talet började även antalet civilekonomer bli betydande inom den svenska industrin, en 
trend som därefter fortsatte under de kommande decennierna. 
 
Kollektivavtal på den privata sektorn tecknades av LO och från 50-talet för tjänstemän 
av SIF. För dem som var medlemmar i Saco gällde de avtal som SIF tecknade, med 
olika individuella tillägg. Organisationen för civilingenjörer, Svenska 
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Teknologföreningen, skötte av tradition yrkesfrågor. Med det stigande intresset och 
behovet av rent facklig verksamhet för civilingenjörer bildades parallellorganisationen 
CF, Civilingenjörsförbundet 1954. 
 
Civilingenjörsförbundet saknade partsställning och deltog inte i de förhandlingar som 
LO och SIF förde mot SAF gällande centrala kollektivavtal. CF fick träffa SAF och 
föra fram sina synpunkter och fick med tiden teckna samma kollektivavtal som de 
övriga, dock i efterhand och utan att sitta med vid förhandlingsbordet. 
 
I början av 1970-talet fick CF en etablerad partsställning gentemot SAF. Den 
motprestation som avkrävdes var att CF skulle förhandla för samtliga 
akademikerförbund. Parallellt hade Saco försökt etablera sig som förhandlingsmotpart 
gentemot SAF, något som stötte på motstånd hos såväl SIF, SAF som CF. 
När CF 1971 hotade med utträde ur SACO, gav Saco upp ambitionerna om att få 
partsställning gentemot SAF. 
 
Det expansiva 50-talet med fortsatt folkhemsbygge innebar ytterligare expansion av 
den offentliga sektorn. Inom Sacos olika förbund växte medlemstalen samtidigt som 
de rent fackliga frågorna tog ett större utrymme. Genom riksdagsbeslut 1965 medgavs 
full förhandlings- och konflikträtt för den offentliga sektorn. Regelverket för denna 
reform reglerades i det s k Slottsbacksavtalet. För att skapa ordning i 
förhandlingsarbetet gavs partsställningen till huvudorganisationerna. För Sacos del 
skapades kartellerna Saco-S respektive Saco-K och för TCOs del TCO-S respektive 
KTK, Kommunaltjänstemannakartellen. 
 
Detta innebar att Sacos kansli fick bygga upp en stor förhandlingsavdelning med alla 
de funktioner som behövs för centrala kollektivavtalsförhandlingar. Saco fick hög 
prestige internt och externt och de samhällspolitiska frågorna gavs mindre utrymme. 
Förbunden var engagerade i förhandlingsdelegationer, medan beslut om avtal fattades 
av Sacos styrelse. Detta pågick fram till slutet av 1980-talet då situationen radikalt 
förändrades. 
 
Under 1980-talets flyttades de centrala kollektivavtalsförhandlingarna ut från SAF till 
bransch- och företagsnivå på den privata sektorn. Detta berörde inte Saco och dess 
kansli eftersom CF uppbar partsställningen för akademikerförbunden. 
Decentraliseringsutvecklingen spred sig till den offentliga sektorn och 
förhandlingsrätten flyttades 1990 till förbunden, antingen som enskilda förbund eller 
förbund i samarbete. TCO mötte denna utveckling genom att göra ”rent hus”. De 
behov av service som förbunden ansåg sig behöva tillhandahölls genom det nybildade 
OFR och TCO fick en renodlad roll som samhällspåverkande organisation.  Saco 
däremot var inte konsekvent. Kartellerna behölls och Sacos kansli behöll en rad 
förhandlarfunktioner. 
 
Utvecklingen under de senaste 30 åren har resulterat i en rad nya 
förhandlingskonstellationer, där förbunden som ju äger förhandlingsfrågorna funnit 
olika vägar till förhandlingsbordet. Dessa förhandlingskonstellationer bryter i vissa 
fall gränserna mellan de tidigare huvudorganisationerna Saco och TCO. 
 
På den privata sektorn finns numera en mångfald av parter, i vilka akademikerförbund 
ingår. I takt med att tjänstesektorn ökat på bekostnad av industrisektorn utöver inte 
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längre CF/Sveriges Ingenjörer partsställning för alla förbund på alla områden. 
Beroende på förbundens storlek gentemot resp arbetsgivarmotpart, varierar 
partsställningen mellan förbunden. Informationsutbyte och eventuell övergripande 
samverkan sker inom ramen för Saco-P och frågor gällande pension och 
avtalsförsäkringar förhandlas av PTK, Privattjänstemannakartellen, där såväl Saco- 
som TCO-förbund ingår. 
I de märkessättande kollektivavtalsförhandlingarna gentemot bl a Teknikföretagen 
uppträder Sveriges Ingenjörer tillsammans med Union och IF Metall som Facken 
inom Industrin. 
 
På den kommunala sektorn sprack kartellen Saco-K i början av 1990-talet. LR inledde 
förhandlingssamverkan med Lärarförbundet med Lärarnas Samverkansråd, SSR intog 
tillsammans med SKTF/Vision partsställning via OFR och Läkarförbundet erhöll egen 
partsställning genom OFR. Av övriga förbund uppstod 1997 Akademikeralliansen. 
 
Förutom dessa förhandlingsorganisationer finns ett antal andra som uppträder mot 
olika arbetsgivarorganisationer. Som exempel kan nämnas att Svenska Kyrkans 
Arbetsgivarorganisation träffar akademiker som tre olika parter; Kyrkans 
Akademikerförbund, Lärarnas Samverkansråd respektive SSR och Jusek med 
förtecknade förbund. 
 
Förbundskulturerna fungerar olika. I vissa förbund har förhandlingsfrågorna en central 
plats och beslut om nya avtal är en fråga för förbundsstyrelsen. I andra förbund sköts 
förhandlingsfrågorna i organ som fungerar mera som en stat i staten och beslut om nya 
avtal är inte en beslutsfråga för förtroendevalda. 
 
 

C. Saco 2019 
 

Sverige 2019 ser naturligtvis helt annorlunda ut än vad det gjorde för 72 år sedan då 
Saco grundades. Nedan återfinns den ändamålsparagraf som ska styra Sacos 
verksamhet i dag. Stadgan fastställdes av Sacos kongress i november 2017. 

 
Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, är en partipolitiskt obunden 
sammanslutning av självständiga fackförbund för akademiker och 
jämförbara kvalificerade yrkesutövare. 

 
Saco driver utifrån en värdegemenskap baserad på förbundsmedlemmarnas 
utbildning, kunskap och kompetens frågor av betydelse för 
anställningsförhållanden och yrkesutövning. 

 
Saco verkar för  

	
§ hög	kvalitet	i	utbildning	och	forskning,	studieförhållanden	som	ger	

individen	möjlighet	att	skaffa	sig	utbildning	utifrån	personliga	
förutsättningar	

§ löne-	och	ersättningssystem	som	är	baserade	på	utbildning,	
kunskap	och	kompetens	och	som	tar	hänsyn	till	ansvar	och	
prestation	i	yrkesutövningen,	ett	skattesystem	som	stimulerar	till	
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kvalificerade	arbetsinsatser,	integritet	och	självständighet	i	
yrkesutövningen	samt	trygghet	i	anställningen	och	ekonomiskt	
skydd	vid	arbetslöshet	

En jämförelse med den ursprungliga ändamålsparagrafen från 1949 visar tydliga spår 
av den radikalisering som ägde rum under 1960- och 1970-talen då förhandlings-
frågorna dominerade Sacos verksamhet. Ordet intresseorganisationer är utbytt mot 
fackförbund. Perspektivet är mera inriktat på dem som är medlemmar i förbunden och 
villkorsfrågor än situationen där Saco med sin innovationskraft ska bidra till att 
samhället förändras i en önskvärd riktning och därigenom marknadsföra akademiker. 
Med tanke på att de olika förbunden sedan 30 år tillbaka helt äger förhandlings- och 
villkorsfrågor ter sig ändamålsparagrafen inte helt uppdaterad. 
 
Denna PM har som syfte att beskriva Saco-federationen inför det förändringsarbete 
som inletts, dvs PM ska beskriva ett utgångsläge. De olika förbunden kommer i 
intervjuer att tala för sig. De punkter som finns nedan är sådana som jag har uppfattat 
att företrädare i olika sammanhang talat om, men som sällan förs fram i en analys. 
 
 

• Arbetsmarknaden präglas av stora förändringar. För allt flera arbeten krävs 
någon form av akademisk utbildning, från fullständiga utbildningar till vissa 
kurser. Det innebär att en ständigt ökande andel av landets befolkning 
kommer att ha akademiska studier i sina CV och därmed är en del av Sveriges 
akademiker, om än inte i organisation. 

 
• Storleksrelationerna mellan de tre huvudorganisationerna har under de senaste 

decennierna förändrats. Länge ansågs att TCO skulle minska mellan ett i sig 
minskande men ohotat LO och ett ständigt växande Saco. 

 
TCO och dess medlemsförbund har format en gemensam strategi och har med 
en samordnad styrka vänt utvecklingen och tagit upp en regelrätt kamp för att 
rekrytera akademiker som medlemmar. Insikten om detta hot mot Saco och 
dess förbund motsvaras inte av handling. 

 
• Organisationsgraden för de fackliga organisationerna i Sverige sjunker stadigt, 

vilket även gäller för akademiker. De flesta förbunden i Saco har en positiv, 
om än svag, medlemsutveckling samtidigt som representativiteten minskar. 
Det är inte helt komplikationsfritt att vare sig tala för en yrkesgrupps 
betydelse eller agera med kraft mot en arbetsgivare om man inte kan tala för 
den stora merparten av en grupp.  

 
• Det förekommer att flera olika fackliga organisationer rekryterar samma 

grupper. Organisationerna kan tillhöra olika huvudorganisationer, vilket gäller 
t ex lärare, ingenjörer, socionomer m fl.  

 
Särskilt har Unionen bedrivit aggressiva rekryteringskampanjer för att ”äta 
upp” andra förbund. Sådana kampanjer har bl a riktats mot Farmaceuterna i 
Saco.  
Det förekommer dock även att olika förbund inom Saco konkurrerar om 
samma grupper, vilket vi inte vill tala öppet om. 
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• För att driva ett fackförbund krävs att förbundet har tillgång till en uppsättning 

av olika kompetenser, vilket vanligtvis sker genom att man har olika 
yrkesgrupper anställda. Graden av specialisering för de förbundsanställda blir 
mycket hög dels genom den fackliga branschen, dels genom att 
Sacoförbunden företräder så specifika och kvalificerade yrken. Detta gör 
förbunden sårbara när kompetens ska ersättas och de höga löner som man 
måste betala bidrar även till sårbarheten. 

 
• Den tekniska utvecklingen ökar medlemmarnas önskan att bli bemötta digitalt. 

Olika former av digitala lösningar är ett sätt att mot omvärlden profilera sig 
som en modern och progressiv organisation och ett konkurrensmedel mot 
andra fack. Kostnaderna för dessa tekniska lösningar som kräver ständig 
utveckling är höga och snabbt ökande. 

 
• Kopplingen mellan styrelsens vilja och beslut och kansliets arbete är inte 

självklar. Styrelsen framstår som mera anonym än kansliet. Det infinner sig 
ibland en känsla av att styrelsens agenda har en större tyngd av administrativa 
frågor än politiska frågor och att styrningen av kansliets arbete inte är adekvat. 

 
• Ordföranderåden är utmärkta tillfällen för att stämma av politiska 

ställningstaganden och forma samhällspolitiska ställningstaganden, förankra 
kampanjer m m. Kopplingen mellan styrelsen och ordföranderåden känns 
svag. Ordföranderådet består av flera än ordförandena och är en för stor 
församling. Arbetsformerna blir för passiva med föreläsning eller 
presentationer med därpå följande frågestund.  
 

• Det uppstår ofta irritation mellan Sacos kansli och förbund. Intrycket är att 
kansliet gärna vill hålla fast vid de traditioner som utvecklade sig när Saco var 
en förhandlingsorganisation. Så kan exempelvis tjänstemän från Saco 
uppträda i statistikkommittéer och hävda en annan uppfattning än ett förbund 
som är part. 
På motsvarande sätt kan rapporter presenteras utan att förbunden har 
kännedom om dem. De har ofta för mycket karaktären av forskningsrapporter 
och har mindre relevans för det arbete som förbunden driver. Det gynnar 
exempelvis inte förbundens lönepolitiska arbete att lyfta fram grupper som 
inte är medlemmar i Saco, förskollärare och sjuksköterskor, som särskilt 
missgynnade.   

 
• En federation som Saco präglas givetvis av mycket mer än formella regler. 

Inom organisationer finns alltid olika kulturer som präglar arbetet. Den 
förändring som förhandlingsdecentraliseringen innebar har inte slagit igenom 
fullt. Känslan av att Saco och dess kansli anser sig överordnat förbunden och 
vet bäst gör sig på olika sätt påmint.  
Saco präglas givetvis av en akademisk kultur, vilket gör vi gärna ägnar 
mycket tid åt att grundligt dissekera frågor men därigenom lätt missar att 
fokusera på vad vi är till för och bli handlingskraftiga. 
Sammankomster kan ofta få prägel av snälla diskussionsklubbar där 
budskapen lindas i stället för att mötas i en öppen och rak diskussion. 
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D. Inför Sacos kongress 2021    
 

Saco har under sin 70-åriga existens vuxit avsevärt. Med ca 700 000 medlemmar är 
Saco hälften så stort som TCOs knappa 1 400 000 medlemmar respektive LOs dryga 
1 400 000 medlemmar. 

 
Det går bra för Saco, sett till antalet medlemmar i förbunden fortfarande ökar. Det 
finns dock skäl för att tro att denna trend kan stanna av, vilket framgår av de faktorer 
som finns beskrivna i avsnittet ovan. 

 
Inom de studier som gjorts om intresseorganisationer och idéburna organisationer 
finns en enighet kring hur en utvecklingscykel för denna typ av organisationer ser ut. 
Nedan beskrivs de olika stadierna i utvecklingscykeln i förhållande till hur Saco 
utvecklats. 

 
 

 
 

 
Det första skedet, vision och inspiration, inträffar när personer kommer samman 
drivna av idéer och engagemang. De bestämmer sig för att gemensamt agera för att 
åstadkomma förändring. Så startade de yrkesföreningar som i dag utgör Sacos 
medlemsförbund och så startade Saco genom de akademiker som hade osäkra 
anställningsförhållanden inom framför allt den offentliga sektorn. 

 
Det andra skedet, form och skapande, inträffar när initiativtagarnas idéer och 
engagemang spritt sig till så många att det för att fungera måste ske i sådana 
organiserade former så att tid och kraft hos inspiratörerna inte räcker. I detta skede 
bildas en formell organisation, stadgar antas och man anställer personal för att 
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underlätta organisationens arbete. För Saco skedde detta 1947 och de närmast följande 
åren. 

 
Det tredje skedet, bygga grund och tillväxt, inträffar när organisationen vinner kraft. 
Allt fler ansluter sig i takt med att organisationen blir mera synlig. Kansli med flera 
olika avdelningar skapas, former för arbetet börjar anta fast form. Detta skedde för 
Saco under 50-och tidigt 60-tal. Styrelse och delegationer formade sin verksamhet. 
Viss förhandlingsverksamhet inom den offentliga sektorn dit Saco fick tillträde 
förekom. 

 
Det fjärde skedet, skapa och vidmakthålla resultat, kännetecknas av leverans. För 
Sacos del kan detta beskrivas med eran av att utgöra central förhandlingspart inom den 
kommunala och statliga sektorn och med de stora succéerna med att lansera tankar om 
studielån och skattesystem som påverkat lagstiftning. 

 
När man kommit så här långt finns det en stor risk att man känner sig nöjd och blir 
bekväm. Det går bra, det sker en tillväxt och vardagen avkräver inte längre ett hårt 
arbete för överlevnad. Då kan utvecklingen gå åt två håll, antingen ser man över och 
förnyar vad man gör, alldeles oavsett hur bra det är i stunden, och får nytt 
engagemang och drivkraft. Görs inte detta löper man stor risk för det som betecknas 
som aristokratisering, byråkratisering och i värsta fall bankrutt.  Ett sådant skede 
innebär att fokus läggs på företrädarna, personstrider, vem som ska sitta i styrelser och 
en stor frågekoncentration på administrativa frågor. Får en sådan utveckling fortgå för 
länge kommer medlemmar att lämna organisationen i en tilltagande omfattning. 

 
Saco har vid flera tillfällen försökt att se över och förnya. Så skedde exempelvis i 
slutet av 1990-talet med det så kallade SMG-projektet. Projektet ledde dock inte till att 
förslag om några förändringar presenterades för kongressen. Under 2000-talet har 
federationen fram tills nu inte gjort några större ansatser till omprövning. Eftersom 
saker och ting har fungerat, har trycket från medlemsförbunden, ekonomi och omvärld 
tillåtit detta.  

 
I det förändringsarbete som inletts och med den analys som presenterats i avdelning C, 
förtjänar följande frågor att behandlas: 
 

Akademikerbegreppet och möjliga medlemsgrupper i Saco 
1947 och många år därefter kunde Saco göra anspråk på att tala för samtliga 
akademiker. Detta gav en otrolig styrka och var med stor säkerhet en av grunderna för 
snabb framgång. 
 
Ska Saco 2019 och framöver på ett trovärdigt sätt uppträda som organisationen som 
Sveriges akademiker måste man antingen öppna för att omfatta alla grupper som i dag 
har en akademisk utbildning eller motsvarande eller för ett för samhället och omvärld 
trovärdigt sätt definiera varför de utbildningar som tillkommit inte kvalificerar för 
medlemskap i Saco. 
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Förhandlings- och villkorsfrågor finns hos förbunden 
Förhandlingsfrågorna flyttades för 30 år sedan till förbunden inom offentlig sektor och 
har aldrig funnits hos Saco för privat sektor. Förändringen genomfördes inte 
konsekvent genom att en rad funktioner behölls vid Sacos kansli. 
 
Förbunden äger förhandlingsfrågorna och måste ta ansvar för dessa fullt ut. Den 
kompetens som behövs för all förhandlingsverksamhet måste bekostas av förbunden. 
Det måste gälla för alla oavsett att de är gamla karteller med samverkande förbund 
som Saco-S eller små parter som Kyrkans Akademikerförbund. 
 
Detta kan få till följd att Saco inte längre har funktioner som berör förhandlingsfrågor 
eller att förbund som nyttjar Sacos experter måste betala för tjänsterna. 

 
Samhällspolitiska frågor 
Akademikernas roll för Sveriges utveckling är ovärderlig. Den samhällspolitiska 
verksamheten måste bli Sacos drivkraft. Saco ska leverera lösningar och idéer som 
gynnar samhällets utveckling och samtidigt visar att de medlemsgrupper som Saco 
representerar kan åstadkomma detta. Den samhällspolitiska verksamheten måste 
ständigt ha detta som fokus och tjänar då syftet att marknadsföra de olika 
medlemsgrupperna och akademikernas betydelse. På så sätt blir arbetet relevant för 
förbunden och ger dem understöd för att driva löne- och villkorsfrågor. 
 
Den samhällspolitiska verksamheten bör ses över så att den blir mindre myndighetslik 
och koncentrerar sig på att föra fram tankar och idéer om de olika 
akademikergruppernas förmågor, möjligheter och behov. 

 
Demokrati och inflytande 
Saco utger sig för att vara Sveriges akademiker. För att kunna göra detta finns ett antal 
förbund. Förbunden bygger sin identitet på att personer med samma akademiska 
utbildning och/eller kvalificerade yrkesutövning samlas i ett förbund. Detta ger av 
naturliga skäl förbund av varierande storlek. I en federation som Saco är det av 
mycket stor betydelse att alla förbund, oavsett storlek, känner att de får göra sin 
stämma hörd.  
 
Här kan ordföranderådet vara en instans som nyttjas mycket bättre. Låt förbundens 
ordförande samlas två gånger per säsong. Dessa sammankomster kan tjäna som 
tankesmedja. Styrelsen stämmer av sina tankar, idéer och beslut. Idéer formas, uppslag 
fångas upp för ett samhällspolitiskt agerande. Styrelsen skaffar sig ett ideologiskt 
mandat från ordföranderådet och har som stående agenda att finslipa de idéer som 
kommit fram. På så sätt ges alla förbund, oberoende av storlek, möjlighet till 
inflytande att forma politiken, vilket torde skapa engagemang. Ett sådant arbetssätt 
flyttar dessutom fokus till förbundens behov och ger kansliet tydliga uppdrag. 
 
Att vara styrelse i en federation med 22 förbund som representerar ett antal olika 
välutbildade professioner är ingen lätt uppgift. För att kunna profilera akademikerna 
och deras betydelse måste tyngdpunkten för styrelsen vara samhällspolitiska frågor 
och övriga frågor samt att styrelsen har initiativet i dessa frågor. 
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Involvera studenterna i förändringsarbetet 
Förändringar som görs ska vara hållbara över tid i möjligaste mån. På samma sätt som 
studenternas drivkraft och engagemang var av avgörande betydelse när Saco bildades, 
måste studenterna ges reella möjligheter att kanalisera för dem angelägna frågor samt 
anvisa vägar om hur deras frågor bäst tillvaratas i en förändrad federation. 

 
Samverkan  
Utvecklingen tyder på att kostnaderna för fackliga organisationer kommer att öka 
snabbare än intäkterna i form av medlemsintäkter. Alla förbund, om än i varierande 
grad, kommer att märka av att resurserna inte motsvarar de behov som finns. 

 
Inom federationen bör utvecklas olika former av samarbetsformer. Förbunden kan 
samarbeta om en rad frågor utan att riskera att förbunden förlorar sin yrkes- eller 
professionsprofil. Det kan handla om administrativa frågor men även om 
verksamhetsfrågor som gynnar de inblandade förbundens medlemmar. Saco som 
federation kan initiera och facilitera samarbeten.  
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Framtidens        
arbetsmarknad
Del B av Framtidsutredningen

Framtagen september 2019 av Sacokansliets  
samhällspolitiska avdelning m.fl.
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Beskrivning av uppdraget
Framtidsutredningens huvudfrågeställning som löper genom alla dess delar 
är: Vilka nya ställningstaganden och förändringar krävs av oss för att vi ska 
bibehålla en stark facklig värdegrund och professionsbas, samtidigt som vi 
matchar omvärldens krav och medlemmarnas förändrade behov, beteenden 
och värderingar?

I denna del av utredningen, Del B: Framtidens arbetsmarknad, beskriver vi 
utmaningar för framtidens arbetsmarknad som på ungefär sju års sikt kan på-
verka Sacofederationen. Vi har valt en tidshorisont på sju år eftersom siktet är 
inställt på tidpunkten då nästa kongressperiod går emot sitt slut. Dokumentet 
har tagits fram av Sacos samhällspolitiska avdelning (med flera), och utgör ett 
underlag inför de dialogintervjuer (del C i utredningen) som ska genomföras 
med förbunden. 

Den framtida arbetsmarknaden står inför många utmaningar. Flera bedömare 
ser att faktorer som globalisering, klimatutmaningar och teknisk utveckling 
kommer påverka hela arbetsmarknaden på såväl kort som lång sikt. Dessa 
faktorer kommer även påverka många akademikerjobb. Samhället står även 
inför demografiska utmaningar som sätter tryck på välfärdsmodellen. Det gäller 
också den högre utbildningen – synen på vad en akademisk utbildning ska 
vara förändras och själva akademikerbegreppet utmanas. Den svenska parts-
modellen som är grunden för den fackliga verksamheten är också under hårt 
tryck från flera håll. 

Det finns med andra ord många utmaningar för den framtida arbetsmarknaden 
som går att lyfta fram. Vi har valt att fokusera på ett antal utmaningar som vi 
anser är de mest relevanta för Sacofederationen. 

Dessa utmaningar för arbetsmarknaden har samlats under fyra huvudrubriker:

• Globalisering och teknisk utveckling
• Demografi
• Högre utbildning
• Partsmodellen

Varje avsnitt avslutas med att peka ut utmaningar för Sacofederationen. 
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Inledning
Arbetsmarknaden är dynamisk till sin natur. Det är en viktig utgångspunkt för 
analyser av arbetsmarknadens funktionssätt. Människor rör sig mellan ut-
bildning, sysselsättning och arbetslöshet i ett ständigt flöde. Dagligen träder 
personer in på arbetsmarknaden på sina första jobb, någon blir chef och några 
lämnar arbetsmarknaden för att bli pensionärer. Rörligheten på arbetsmarkna-
den är omfattande både i ekonomisk uppgång och nedgång.

En annan viktig utgångspunkt är att historiska data ger information som an-
vänds för att forma förväntningar om framtiden. Alla analyser av ekonomiska 
förändringar och arbetsmarknadens funktionssätt bygger på historiska data. 
Det är genom att granska konsekvenserna av tidigare tekniska förändringar 
och låg- och högkonjunkturer som vi får en bild över hur arbetsmarknaden kan 
komma att anpassas till nya tekniska framsteg och strukturella förändringar i 
samhället. 

Strukturen på arbetsmarknaden idag skiljer sig avsevärt från den struktur som 
rådde på 1980-talet. Sedan mitten av 1980-talet har andelen av befolkningen 
med en kort eller lång eftergymnasial utbildning i åldrarna 25 - 64 mer än för-
dubblats – från cirka 20 procent 1985 till nästan 44 procent 2018. Under sam-
ma period har andelen med endast förgymnasial utbildning minskat dramatiskt 
– från drygt 40 procent till cirka 12 procent. Drygt 44 procent av befolkningen 
hade en gymnasieutbildning år 2018. Kommande strukturella förändringar på 
arbetsmarknaden kommer således att påverka personer med relativt stark 
utbildningsbakgrund. 

Ny teknik är en viktig faktor för ekonomisk tillväxt och samhällets utveckling. 
Teknikutveckling gör att färre personer kan producera mer och företag kan 
hävda sig bättre i den internationella konkurrensen. Denna utveckling pågår 
hela tiden och när arbetsmarknaden fungerar väl innebär det att de som blir av 
med jobbet på grund av ny teknik enkelt kan komma vidare till nya jobb som 
tekniken ha skapat. Ett tekniksprång kan medföra att förändringstakten på 
arbetsmarknaden periodvis blir hög, men det är alltid svårt att förutse när det 
leder till stora strukturella förändringar då hela branscher kan försvinna på kort 
tid. 

Däremot går det att konstatera att många akademikerjobb redan nu påverkas 
av ny teknik och många kommer att påverkas framöver. Vissa kommer erfa-
ra att jobbet förenklas och förändras, andra kommer att förlora jobbet och 
behöva söka ett nytt. En del kommer behöva uppgradera sina kunskaper med 
kurser i högskolan andra behöver kortare yrkesanpassad utbildning för att 
komma vidare till nya jobb. 

Många andra faktorer kommer att påverka arbetsmarknaden framöver. Sveri-
ge är ett litet exportberoende land, vilket innebär att förändringar i omvärlden 
snabbt slår igenom på den svenska arbetsmarknaden. Numera är det vanligt 
att produktion sker i globala värdekedjor där olika delar av en produkt tillver-
kas i olika länder och sätts ihop till en slutlig produkt i ett annat land. Det bety-
der att svenska företag påverkas av förändringar i alla länder som är en del av 
värdekedjan. Allmänt gäller att ökad protektionism i världen dämpar tillväxten 
globalt och sannolikt påverkar även efterfrågan på svenska varor och
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tjänster. En kraftig nedgång i den exportberoende sektorn spiller över på den 

inhemska sektorn. Skatteintäkterna minskar och det får konsekvenser för den 

offentliga sektorn som måste se över sina kostnader. Förändringar i omvärl-

den påverkar därmed möjligheterna att utveckla den offentligt finansierade 

välfärdssektorn. 

Konjunkturinstitutets senaste prognos visar hur nära sammanflätad Sveriges 

ekonomi är med resten av världen. De konstaterar att Sveriges ekonomi brom-

sar in kraftigare än väntat på grund av osäkerheten i omvärlden, i form av 

handelskrig mellan Kina och USA, Brexit och konflikten i Mellanöstern. Många 

prognosmakare bedömer att den globala ekonomin är på väg mot en tydlig 

avmattning. Detta påverkar även svensk ekonomi som många tror kommer att 

sakta in betydligt under 2020.

Svensk ekonomi kommer sannolikt att gå igenom en eller till och med flera 

lågkonjunkturer under de kommande 5 - 10 åren. Politiskt instabila lägen i 

landet och omvärlden kan göra det svårare att möta en del av de utmaningar 

som pekas ut nedan. För en facklig organisation innebär det att fokus snabbt 

kan behöva skifta från långsiktiga utmaningar till att hantera ökad arbetslös-

het och behov av omställning.  
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Globalisering och teknisk utveckling
Globalisering innebär att länder blir mer samman-
flätade samt att samverkan mellan länder blir allt 
viktigare för att lösa gemensamma problem. Det 
gäller många dimensioner, vilket närmast syns i 
EU-samarbetet. Ekonomiska frågor såsom kapi-
tal, handel och investeringar är ofta i fokus. Men 
EU-samarbetet innebär även samverkan kring 
frågor som rör utbildning, forskning, migration, 
utbyte av information, klimat mm. I praktiken är det 
svårt att hitta delar i samhället som inte på något 
sätt påverkas av globaliseringen. Samtidigt har det 
de senaste åren växt fram ett allt större motstånd 
mot frihandel och globalisering – inte minst genom 
Brexit och Donald Trump.

Det internationella samarbetet är dock helt avgö-
rande för möjligheterna att begränsa den globala 
uppvärmningen och hitta lösningar på problem 
kring klimat och miljö. Klimatfrågorna börjar också 
bli en fråga för den finansiella sektorn. Företag 
i många länder behöver försäkra sin verksam-
het mot negativa konsekvenser av plötsliga och 
kraftiga väderförändringar. Banker bedömer risker 
och möjligheter med att låna ut pengar till företag 
som riskerar att drabbas och företag som utvecklar 
klimatsmarta och resurseffektiva lösningar. 

Miljö- och klimatförändringar påverkar hela sam-
hället. Översvämningar och återkommande värme-
böljor med skogsbränder påverkar både på kort 
och lång sikt. Tidvis brist på vatten börjar även bli 
en fråga för det svenska samhället. Arbetsmarkna-
dens parter har en viktig roll och kan tillsammans 
sätta press på politiker för en grönare utveckling 
av samhället och arbetsmarknaden. En slutsats är 
att klimatfrågorna blir viktigare för nuvarande och 
potentiella medlemmar.

Ny teknik introduceras kontinuerligt och förändrar 
samhället på olika sätt. Datoriseringen av konto-
ren på 1980- och 1990-talen och framväxten av 
internet förändrade många akademikers arbete. 
Samtidigt skapades många nya jobb som krävde 
kompetens och kunskaps på högskolenivå. Det 
medförde ökad efterfrågan på högskoleutbildad 
arbetskraft, vilket i sin tur innebar ökad privateko-
nomisk avkastning av högskoleutbildning. Den nya 
tekniken var ett komplement till akademikernas 
kunskaper. Frågan är om även nästa teknikskifte 
kommer att vara till fördel för högskoleutbildade.

Det pågår en digitalisering av samhället och ar-
betsmarknaden som påverkar de jobb som utförs 
av den högskoleutbildade arbetskraften. Innehållet 
i många jobb förändras men det påverkar också 
vilka krav som ställs på utbildning och kompetens. 
Digitaliseringen har gjort viss tjänsteproduktion 
gränslös i både tid och rum. Tekniken har skapat 
effektiviseringsmöjligheter för företagen men har 
också medfört en global konkurrens om många 
arbetsuppgifter – ofta utförs och förmedlas de via 
digitala plattformar. Kan arbetsuppgifterna utföras 
med hjälp av en dator kan de i praktiken utföras 
var och när som helst. 

Många varnar också för att framväxten av del-
ningsekonomin riskerar att skapa en arbetsmark-
nad av osäkra jobb och sätta press nedåt på löner-
na. Konkurrens om arbetsuppgifterna från många 
uppkopplade personer gör att priset på uppdragen 
pressas nedåt. Dessutom kommer jobb och upp-
drag med ojämna mellanrum, vilket skapar otrygga 
och osäkra anställningsförhållanden. Ytterligare 
ett problem är att de inte täcks av kollektivavtal 
och därmed inte får sjuklön eller inbetalningar till 
framtida pensioner. En viktig fråga är hur villkoren 
ska kunna stärkas för grupper som har olika former 
av atypiska anställningar. 

Tekniken kommer att fortsätta utvecklas och fram-
över förväntas AI kunna utföra allt fler av arbets-
tagares arbetsuppgifter. Robotar har funnits länge 
inom industrin men de förväntas bli allt vanligare 
på kontor, skolor och inom hälso- och sjukvård. Det 
kan medföra att arbetstagare avlastas och få mer 
tid för andra arbetsuppgifter. Men det kan också 
medföra att jobb slås ut och att många högskoleut-
bildade kommer behöva ytterligare utbildning för 
att komma vidare på arbetsmarknaden. Effekterna 
kommer troligen variera bland de högskoleutbilda-
de och likaså behoven av åtgärder för omställning 
till nya arbetsuppgifter.

Den nya tekniken gör också att gränsen mellan 
arbetsliv och privatliv suddas ut. Gränserna flyter 
ihop för många akademiker. Vissa uppskattar flex-
ibiliteten, men den konstanta tillgängligheten och 
möjligheten att arbeta dygnet runt har förändrat re-
lationen till jobbet. Andra problem är att avståndet 
mellan krav och resurser ökar, att organisationerna 
blir allt mer slimmade och arbetsbördan allt tyngre. 
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För andra innebär den ytterligare flexibiliteten en 
ökad belastning och större svårigheter att få aktiv 
vila från jobbet med risk för ökad ohälsa.

Den psykiska ohälsan ökar och de senaste åren 
har den ökat snabbast bland akademiker. Störst 
är ökningen bland kvinnliga akademiker. Psykisk 
ohälsa som inte hanteras snabbt leder till långa 

sjukskrivningar och stora problem för de som drab-
bas. För samhälle och arbetsgivare medför det 
stora kostnader. Det gäller att arbeta förbyggande 
men också vara uppmärksam på arbetstagarnas 
belastning och snabbt sätta in åtgärder för att 
minska problemen.

Demografi
Andelen äldre ökar för att människor lever allt 
längre. Hälsomedveten livsstil och bättre hälso- och 
sjukvård är två faktorer bakom den utvecklingen. 
Andelen äldre kommer att fortsätta öka och utan till-
skott till arbetskraften kommer allt fler att försörjas 
av allt färre som arbetar. Detta är en stor utmaning 
för hela samhället framöver. Det kommer att krävas 
ett ökat utbud av arbetskraft inom många branscher 
och redan idag finns det stora behov inom hälso- 
och sjukvård, skola och omsorg. Ungdomars utbild-
ningsval kan behöva påverkas, fler kan behöva gå 
upp i arbetstid och uppmuntras att arbeta längre 
upp i åldrarna. 

Det är därför angeläget att ta till vara all kompe-
tens. Det är viktigt att integrationen av nyanlända är 
snabb och effektiv, samt att det finns arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder för dem med en osäker ställ-
ning på arbetsmarknaden. Andelen utrikesfödda av 
befolkningen har ökat och utgör ungefär 20 procent 
av befolkningen. I framtiden kommer allt större 
del av akademikerna att ha utländsk bakgrund. Av 
högskolenybörjarna 2016/2017 hade 24 procent ut-
ländsk bakgrund. Av doktorandnybörjarna hade en 
fjärdedel utländsk bakgrund. Alla ska uppmuntras 
att stanna kvar och verka i Sverige. En utmaning för 
fackföreningar är att nå ut till de som har kort erfa-
renhet av Sverige som land och visa på betydelsen 
av ett medlemskap. 

Den ekonomiska standarden i samhället har höjts 
och ökade inkomster bidrar till ökad efterfrågan på 
varor och tjänster. Befolkningen efterfrågar mer väl-
färdstjänster och av högre kvalitet, vilket ytterligare 
ökar trycket på de offentligt finansierade tjänsterna. 
Eftersom det är svårt att öka produktiviteteten i 
sådan verksamhet krävs det ytterligare offentliga 
satsningar för att möta den ökade efterfrågan eller 
andra prioriteringar inom ramen för existerande 
budgetramar. Prioriteringar måste göras och det är 
den centrala utmaningen för välfärdssektorns lång-
siktiga finansiering. 

Den offentliga välfärdsmodellen måste utvecklas 
och anpassas till befolkningens nya krav. Annars är 
risken stor att det skapar spänningar i samhället och 
att den skattefinansierade välfärdsmodellen ifråga-
sätts. Den är redan delvis ifrågasatt genom att det 
numera går att teckna privata sjukvårdsförsäkringar 
som ger snabbare vård än den offentliga vården har 
möjlighet att erbjuda. Hur balansen mellan privat 
och offentligt tillhandahållna välfärdslösningar ska 
se ut är en viktig fråga för det långsiktiga åtagandet 
och finansieringen av välfärden.

En hållbar hälsa med hälsofrämjande, förebyggande 
och tidiga rehabiliterande insatser är nödvändiga 
för att minska socioekonomiska skillnader i hälsa 
och samhällets kostnader på sikt. En mer hälsosam 
livsstil är viktig för samhället som helhet eftersom

       Utmaningar för Saco

• Verka för en grönare utveckling av samhället. Klimatfrågorna blir viktigare för nuvarande och potenti-

ella medlemmar – ställs krav på Saco att driva frågorna mer i konkurrens med andra frågor

• Verka för god arbetsmiljö som är grunden för ett hållbart arbetsliv

• Verka för att högskoleutbildade får bra åtgärder för omställning

• Stärka villkoren för akademiker med olika former av atypiska anställningar
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det minskar sjuktalen och ger fler friska medborgare 
som bidrar till samhällets utveckling. Barn med god 
hälsa klarar sig bättre i skolan och höjer utbildnings- 
och kompetensnivån i samhället. Hållbar hälsa 
leder till fler arbetade timmar och ett ökat arbetsut-
bud som har positiva effekter på produktivitet och 
tillväxt. Hälsoförbättringar förstärker de offentliga 
finanserna genom att de minskar kostnader för sjuk-
frånvaro, samt vård och omsorg.

Det finns stora regionala/kommunala skillnader i 
tillgången till välfärdstjänster. Utmaningen med den 
åldrande befolkningen är större på regional nivå än 
på nationell nivå. Befolkning växer trendmässigt i de 
tre storstadsregionerna medan den minskar i gles-
bygden och orter med dåliga pendlingsmöjligheter. 
Drivkraften är tillgången till jobb och service. Sam-
tidigt tjänar företag på att lokalisera sin verksamhet 
till regioner med stort utbud av arbetskraft, vilket 
betyder att befolkningen kommer att fortsätta öka i 
storstadsregionerna. Det är unga vuxna som flyttar 
till städerna och det medför att andelen äldre ökar 
i mindre kommuner och glesbygd. Den politiska 
utmaningen blir att hitta lösningar på regionala skill-

nader i tillgången till service och välfärdstjänster. En 
välfungerande bostadsmarknad är en nyckelfaktor.

Skillnaderna i hur kostnader för arbetslöshet och 
utanförskap fördelas dels mellan kommuner, dels 
mellan stat och kommun skapar politiska spänning-
ar. Det sätter också tryck på välfärdssystemen. Även 
den pågående förändringen av Arbetsförmedlingen 
skapar stor osäkerhet inför framtiden.

Skillnaderna är stora mellan de som har arbete och 
de som är arbetslösa. Reallönerna har ökat sedan 
många år tillbaka men ersättningen från arbetslös-
hetskassan och övriga bidrag har inte utvecklats i 
samma takt. Det måste finnas skillnader men de får 
inte bli så stora att de urholkar förtroendet för sam-
hällets institutioner. De ekonomiska stöden till de 
som för tillfället inte har jobb eller som av olika skäl 
står långt från arbetsmarknaden är en viktig del av 
välfärdens finansiering. Ur ett fackligt perspektiv är 
det också viktigt att driva på för de som drabbas av 
arbetslöshet får rimlig ersättning och bra åtgärder 
för omställning.

       Utmaningar för Saco

• Svåra avvägningar för välfärdens åtagande och finansiering

• Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg

• Skapa ett hållbart arbetsliv med goda arbetsvillkor och god arbetsmiljö och möjligheter till omställ-

ning 

• Snabb och effektiv integration av nyanlända, ta  till vara kompetens

Högre utbildning
Högskolan har byggts ut i snabb takt de senaste 50 
åren med avseende på både antal högskolor och 
studenter. Utvecklingen har drivits på av arbets-
marknadens ökade efterfrågan på högskoleutbildad 
arbetskraft och ett ökat studieintresse i takt med att 
fler ungdomar uppfyller den grundläggande be-
hörigheten. Regionalpolitiska motiv och tanken att 
kortare geografiskt avstånd till högskolan medför 
en breddad rekrytering till högskoleutbildning har 
också varit argument för utbyggnaden. Högskolans 
centrala roll för samhällsutvecklingen gör också att 
den är under tryck från flera håll.

Det finns alltid ett bestående politiskt tryck på hög-
skolan. Politiker på central nivå ser högskolan som 
en lösning på många olika problem såsom ekono-
misk tillväxt, arbetslöshet, sociala och regionala 
skillnader. För politiker på lokal nivå är högskolan 
avgörande för kompetensförsörjningen och den re-
gionala utvecklingen. Den politiska viljan att detalj-
styra högskolan har därför periodvis varit stark. 

Ett annat tryck kommer från näringslivet som vill att 
högskolan ska bli bättre på att möta arbetsmarkna-
dens kompetensbehov och från studenter som vill 
ha tydligare arbetslivsanknytning i sina utbildningar. 
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Många ser också ett ökat behov av kompetensut-
veckling i högskolan för den högskoleutbildade 
arbetskraften. Dessa behov och önskemål ska kom-
bineras med krav på att högskolan ska producera 
forskningsresultat som bidrar till samhällets utveck-
ling på såväl kort som lång sikt. Ytterst handlar 
frågan om det finns en risk för att hamna i ett läge 
där samhällets ibland motstridiga önskemål inver-
kar negativt på högskolans möjligheter att bedriva 
forskning och undervisning av hög kvalitet. 

Utbyggnaden av högskolan har gjort att allt mer av 
den eftergymnasiala utbildningen sker inom hög-
skolan. Akademikerbegreppet har breddats och 
gruppen högskoleutbildade har blivit mer hetero-
gen. Det finns en stor variation med avseende på 
utbildningslängd, studieinriktning och studieort. 
Akademiker som begrepp är inte lika entydigt idag 
som det var för 30 år sedan. Vissa utbildningar har 
också svårt att rekrytera studenter, vilket ger en 
stor variation i studenternas förkunskaper. Kvali-
tetsskillnader mellan grund- och gymnasieskolor 
bidrar ytterligare till dessa skillnader. Det påverkar 
högskolans möjligheter att bedriva utbildning på 
högskolenivå och på sikt kanske också kvalitet på 
den högskoleutbildade arbetskraften inom vissa 
ämnesområden. 

Forskningsanknuten utbildning är kännetecknan-
de för högskoleutbildning. Denna varierar dock 
mellan ämnesområden och lärosäten; det finns 
heller inte någon enhetlig definition. Anknytning 

till forskningen ska vara tydlig i all utbildning som 
bedrivs inom högskolan - annars är det risk att 
framtida studenter inte får med sig de traditionella 
akademiska färdigheterna som att analysera och 
ifrågasätta. Minskat kunskapsinnehåll kan på sikt 
inverka negativt på lönerna för högskoleutbildade. 

Det finns redan idag stora skillnader i livslöner mel-
lan olika akademikeryrken. All högskoleutbildning 
leder inte till välbetalda jobb, dels för att många 
akademikerjobb finns inom sektorer med låga 
löner och dålig löneutveckling, dels för att konkur-
rensen om jobben har gjort att många konkurrerar 
om samma jobb. Med vissa ämneskombinationer 
kan det också vara svårt att hitta jobb som motsva-
rar utbildningsnivån. Därför måste en del ta jobb 
på lägre utbildningsnivå till lägre lön. 

På vissa delar av arbetsmarknaden har fokus flyt-
tats från formell utbildning till kunskaper och speci-
fik kompetens. Yrkeshögskolans expansion under 
2000-talet och den prognosticerade fortsatta ut-
byggnaden av dessa utbildningar är ett tecken på 
det. Där är utbildning i kombination med lärande i 
arbetslivet formen för utbildningen. Arbetsgivare 
får exakt vad de behöver och det finns en efterfrå-
gan på utbildningar som i termer av lärande är på 
samma nivå som en kandidatexamen i högskolan. 
Utbildningsformerna närmar sig varandra och det 
kan ytterligare påverka arbetsmarknadens uppfatt-
ning om vissa yrkesutbildningar i högskolan.

       Utmaningar för Saco

• Hur vara det givna språkröret högskoleutbildade? Vad förenar oss?

• Hur lämpar sig högskolans organisationsstruktur Sacos sätt att organisera sig?

• Är akademiker som begrepp på väg ut?

• Vad är akademisk utbildning? 

• Vilka är konsekvenserna av högskolans och yrkeshögskolans expansion?
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Partsmodellen
Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger 
på att fackföreningar och arbetsgivareorganisa-
tioner samverkar för att hitta lösningar på frågor 
kring löner och arbetsvillkor. Modellen innebär ett 
gemensamt ansvarstagande och en strävan att hitta 
lösningar som är långsiktigt bra för båda parter. 
Många års förhandlingar har lett fram till dagens 
regler på arbetsmarknaden och parterna arbetar 
kontinuerligt med att utveckla modellen för att möta 
nya förutsättningar på arbetsmarknaden. 

En vanlig kritik mot fackföreningar är att vi fokuse-
rar på dem som har jobb och att vi inte tar hänsyn 
till dem som inte har jobb. Kollektivavtalen reglerar 
anställningar och ger en grundtrygghet för anställda 
genom hela yrkeslivet. Förutsättningarna på arbets-
marknaden bestäms av de sysselsatta och det gör 
det svårare för de som står utanför att komma in. 

Kraven på utbildning och ingångslöner anses bland 
vissa politiker vara för höga och förklara en del av 
arbetslösheten.

Då allt större grupper står utanför arbetsmarkna-
den och de socioekonomiska klyftorna ökar blir 
också det politiska trycket större att göra något åt 
situationen. Politiker anser att partsmodellen har 
byggt för höga trösklar för de som ska träda in på 
arbetsmarknaden och försämrar arbetsmarknadens 
funktionssätt. Det skapar spänningar i modellen. 
Fackföreningarna kan därför behöva bredda sig och 
stödja även de som inte har en fast förankring på 
arbetsmarknaden. 

Det finns politiska krafter i Sverige och på EU-ni-
vå som utmanar modellen genom hot/förslag om 
lagstiftning på ett antal områden. Det politiska 
intresset för frågor om arbetsmarknadens reglering, 
kompetenskrav i yrken och lönesättning för olika 
yrkesgrupper har ökat. Det finns också politiska 
partier som verkar för en försvagning av anställ-
ningsskyddet och den pågående LAS-utredningen 
kan komma fram med förslag som får negativa kon-
sekvenser för flera olika grupper. Inblandningen kan 
delvis bero på att reglerna snabbare måste anpas-
sas till nya förutsättningar på arbetsmarknaden och 
det tar för lång tid för parterna att komma fram med 
lösningar. Det kan också bero på att vissa politiska 
partier vill försvaga parternas ställning på arbets-
marknaden. Oavsett skälen är det tydligt att det 

finns ett starkt tryck på den svenska partsmodellen 
och grundläggande fackliga frågor. Det trycket lär 
kvarstå för det finns även andra faktorer som påver-
kar modellen.

En sådan faktor är att andelen av de anställda som 
är medlemmar i ett fackförbund trendmässigt har 
sjunkit sedan mitten av 1990-talet. Utvecklingen 
sammanfaller med den strukturella förändringen av 
arbetsmarknaden. Verksamheter har privatiserats 
och inom en del branscher har kollektivavtalet en 
svag ställning. Många arbetsplatser har förändrats 
genom att arbetsuppgifter läggs ut på enskilda 
företag, konsulter tas in och personer anställs på 
projektbasis. Arbetsuppgifter splittras upp och 
flexibiliteten i utförandet både rumsligt och tids-
mässigt har ökat. Det gäller att hitta former för att 
stödja arbetstagare som rör sig mellan olika typer 
av anställnings- och anlitandeformer. Fackfören-
ingen måste vara relevant för alla arbetstagare. 

Tillsammans med globaliseringen av jobben och 
effektiviseringen av arbetsplatserna har det blivit 
svårare att nå ut med information till potentiella 
medlemmar och arbeta fackligt lokalt. Det hänger 
även ihop med teknikutvecklingen – fackfören-
ingarna måste kunna anpassa sin kommunikation 
och sina kommunikationskanaler så att det passar 
medlemmar och potentiella medlemmar.

Samtidigt är det möjligt att yngre generationer inte 
ser möjligheterna med ett fackligt medlemskap. 
Successivt försämrade ersättningsvillkor i a-kassan 
har sannolikt också påverkat den fackliga organi-
sationsgraden. En annan faktor är att fackförening-
ar har haft svårt att nå ut med information om att 
de verkar för allmänna politiska förändringar som 
stärker arbetstagarens ställning på arbetsmarkna-
den. 

En annan faktor är att det på europeisk nivå disku-
teras om lagstadgade minimilöner inom EU. I vissa 
länder kan det vara det enda sättet för arbetsta-
gare i enkla jobb att få rimliga minimivillkor för 
anställningen. Men det strider helt mot principerna 
på den svenska arbetsmarknaden. EU ska verka 
för goda arbetsvillkor men inte reglera lönevillkor 
på olika länders arbetsmarknad. Det är tydligt att 
Saco måste fortsätta sprida information om den 
svenska modellen och dess avgörande betydelse
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för villkoren på den svenska arbetsmarknaden. 

Den svenska lönebildningsmodellen är flexibel 
och kan anpassas till förändrade förutsättningar på 
arbetsmarknaden. Det märks bland annat genom 
att det finns över 650 kollektivavtal om löner och 
allmänna anställningsvillkor. Utvecklingen beror 
bland annat på den förändrade strukturen på 
arbetsmarknaden samt att fler vill ha möjlighet att 

själva påverka sin lön. Det innebär inte att beho-
vet av stöd från kollektivet minskar, snarare att 
fördelningen mellan vad individen och kollektivet 
ska ansvara för förändras. Fackföreningen får en 
viktigare roll att påverka politiker och driva opinion 
i frågor som berör de allmänna villkoren på arbets-
marknaden.

       Utmaningar för Saco

• Politisk inblandning i partsmodellen från EU och Sverige – förslag om lagstiftning på olika områden

• Hur ska den svenska partsmodellen utvecklas för att vara relevant för fler löntagare?

• Visa fackföreningens betydelse för det demokratiska samhället 

• Utöva grundläggande fackligt arbete som står i samklang med teknikutvecklingen och medlemmarnas 

preferenser om sätt att kommunicera med facket

• Verka för ett grundläggande skydd på alla typer av anställningar och anlitandeformer

• Försvara den svenska lönebildningsmodellen
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Inledning
Denna delrapport är en sammanställning av resultaten från Framtidsutredning-
ens arbete mellan augusti 2019 - januari 2020. De huvudsakliga aktiviteterna 
har varit: 

• Dialog om Framtidsutredningens upplägg vid ordföranderådet i september
• 27 dialogintervjuer med interna aktörer (förbund, förhandlingsorganisationer, 
studentråd, Sacokansliet): september - december

• Fokusgrupp med externa aktörer: januari 

Huvudfrågeställningen för utredningen är ”Vilka nya ställningstaganden och 
förändringar krävs av oss för att vi ska bibehålla en stark facklig värdegrund 
och en stark grund i våra professioner, samtidigt som vi matchar medlem-
marnas förändrade behov, beteenden och värderingar?”. 

I delrapporten presenteras den nuläges- och framtidsbild som framträtt genom 
samtalen samt vilka förändringsförslag som har kommit fram. Delrapporten är 
ett underlag för fortsatt dialog vid Framtidssmedjan den 13 februari då delta-
garna får möjlighet att reflektera över och komplettera bilderna, samt att föra 
dialog om vilka förändringar man vill se av federationen inför framtiden. 

Det är också viktigt att poängtera att det största värdet med den process som 
hittills är alla de öppna samtal som har förts om framtiden och de insikter, 
inspiration, förhoppningar och kanske nya initiativ som har genererats genom 
det. 
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Fackföreningsrörelsen, från förbund till centralorganisationer, har idag dra-

matiskt förändrade förutsättningar och står inför reella hot. Det handlar om 

de yttre hoten mot den svenska modellen1, minskande anslutningsgrad2 och 

brutna fackliga traditioner3. 

Den fackliga rörelsen måste på olika plan omformulera sig. Alla är en del av 

den förändringen. Saco måste därmed förändra tidigare mönster för att skapa 

en stark federation som inspirerar till facklig framtidstro.

Utifrån propositionen Saco i framtiden (kongressbeslut 2017) och mot bak-

grund av ovanstående har Sacos styrelse tillsatt Framtidsutredningen.

Syftet med utredningen är att utifrån förbundens nulägesanalyser, framtids-

spaningar och en gemensam bild av förbundens olika förutsättningar och 

behov, lägga förslag på hur federationen kan nyttja sin fulla potential för en 

livskraftig, hållbar federation. 

Utredningen ska ge förslag på förändringar som federationen kan, vill och 

har för avsikt att genomföra. Sacos styrelse ska få förändringsförslag att ta 

ställning till. Varje förslag kan utifrån karaktär genomföras på tre olika sätt; 

efter styrelsebeslut, efter hörande av ordföranderåd och/eller efter beslut i 

kongress.

Den fortsatta processen ser ut så här:

• Framtidssmedjan, 13 februari: dialog om nuläges-framtidsbilder,  

förändringsförslag till framtidsutredningen

• Ordföranderåd, 17 mars: dialog om och förädling av förändringsförslag  

till  framtidsutredningen

• Styrelsemöte, 7 maj: information om utredningsförslag, dialog/beslut

• Styrelsemöte, 9 juni: dialog/beslut om utredningsförslag. 
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Adaptiva utmaningar
Här summerar utredaren några av sina reflektioner 
från processen hittills som inspel i det fortsatta 
utvecklingsarbetet och som kompletterar resultatet 
från samtalen som finns sammanfattat nedan. 

Dessa, liksom många av de utmaningar som beskri-
vits i samtalen och finns sammanställda nedan, är 
vad Harvardprofessorn Ronald Heifetz skulle kalla 
för adaptiva utmaningar. Han har utvecklat en dis-
tinktion mellan tekniska och adaptiva utmaningar.

Tekniska utmaningar är mer rutinmässiga utma-
ningar, sådana som vi kan lösa genom existerande 
erfarenhet, organisering och kompetens. Alltså 
arbetsuppgifter som vi upplever förhållandevis enk-
la att utföra, även om de kan kräva en hög grad av 
specialistkompetens.  

Adaptiva utmaningar är komplexa utmaningar där vi 
inte vet vilka lösningarna är på förhand. Lösningarna 
behöver utvecklas i dialog mellan en mångfald av 
aktörer genom innovativa processer där man lär sig 
och ställer om allteftersom. I adaptiva utmaningar 

ställs olika uppfattningar, behov och kompetenser 
mot varandra eftersom ingen sitter inne på det själv-
klara svaret. Först genom att ta sig igenom dessa 
där ibland svåra avvägningar måste göras, kan de 
verkliga, nytänkande lösningarna växa fram. 

Heifetz menar att den största anledningen till att vi 
misslyckas med våra förändringsinitiativ idag är att 
vi hanterar adaptiva utmaningar som om de vore 
tekniska. Vi skapar snabba tekniska, lösningar som 
aldrig kommer åt problemen på djupet, utan bara 
snuddar vid utmaningen på ytan. Komplexitet är på 
ett rationellt plan enkelt att säga ja till; men innebär 
i praktiken att för en tid inte ha den överblick vi skul-
le önska, att inte veta, inte ha kontroll, vilket för de 
flesta av oss känns obekvämt. 

Att leda en adaptiv process kräver att stå ut i detta, 
ge arbetet tid och rikta in processen på de verkliga 
men ofta svåra frågorna. Då har vi möjligheten att 
bottna i de verkliga utmaningarna och jobba för 
lösningar som gör skillnad.  

Identifiera det gemensamma problemet
För att få kraft i förändringsarbetet så bör Saco och 
Sacos förbund sträva efter att komma fram till vad 
som är det gemensamma och viktigaste problemet 
som man avser att lösa med hjälp av Framtidsut-
redningen och det fortsatta arbetet. Den samlingen 
verkar inte i dagsläget finnas fullt ut.  Först när en 

gemensam grund finns på plats är det möjligt att dra 
åt samma håll. Är utgångspunkten för utvecklings-
processenen otydlig så blir det svårt att enas om 
vad som ska prioriteras.

Svensk fackföreningsrörelse är på dekis och nedförsbacke. Och vi 
fightas internt. Kan vi inte visa att vi har 60-80% i medlemsanslut-
ning så är det kört för den svenska modellen. Det är där fighten 
står. Men det går inte när förbunden fightas mot varandra.  
Vi måste komma överens om vad som är problemet, sätta det på 
bordet och jobba utifrån det. Så länge man inte har kommit över-
ens om det så kan man inte lösa problemet.   
Deltagare, dialogintervju
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Deklarera en utvecklingsresa för utvecklingsarbetet
De allra flesta menar i dialogintervjuerna att den 
förändring som behövs av Saco är en kultur- och 
attitydförändring. Kulturförändringar behöver tid att 
genomföras. Framtidsutredningen har skapat ett 
momentum, en rörelse, som är viktig att ta vara på. 
Det är mer angeläget att påbörja ett faktiskt föränd-
ringsarbete än att ha klarhet kring exakt resultat. 
Den sence of urgency som Saco behöver ha i sitt 
förändringsarbete med tanke på vilka utmaningar 
man står i, pekar åt samma håll. 

Därför är det en rekommendation att redan nu 
tydligt deklarera Framtidsutredningen som starten 
på en utvecklingsresa på något/några år, och tydligt 

planera för inledande aktiviteter för detta i samband 
med Framtidsutredningens avslut. 

”Jag hoppas på en verklig nystart; det Nya Saco. Deklarera 
att ’nu riggar vi organisationen för att vara relevant i nästa 50 
år.’ Med fokus på medlemsnytta.”

”Apropå Framtidsutredningen. Det räcker inte med ställ-
ningstaganden utan vi måste snarare tänka ’Hur blir vi en 
snabbrörlig organisation som rör sig fortare?’ Det är ett 
arbetssätt. Det vore väldigt attraktivt att peka framåt hur det 
här fortsätter efter Framtidsutredningen. Signalvärdet måste 
vara att detta arbete påbörjas nu och kommer fortsätta.”

Förnyat kontrakt
Under intervjusamtalen har det blivit tydligt att 
förbunden har olika relation till att vara en del av 
federationen. Det finns de förbund som väljer sitt 
deltagande enbart beroende på hur de upplever sig 
få ut nytta men i sig spelar tillhörigheten liten roll. I 
den andra änden finns förbund som har tagit stark 
ställning för att vara en del av Saco oavsett. En del 
förbund talar om Saco som ”vi” andra som ”de”. 

Vad får det för betydelse för en federation när ställ-
ningstagandet för att vara en del av helheten ser 
så olika ut? Hur skulle kontrakten mellan förbunden 
och Saco kunna förstärkas och därmed förstärka 
grunden för federationen?

”Vi pratar om Saco som de andra. Det är för få människor 
som är med i Saco som pratar om det här som oss. Och den 
kulturgrejen är lite intressant att prata om. Kunde man få 
ändring i det, så kunde man komma åt en del av problemen 
som jag ser.”

”Bestämmer styrelsen eller ordförandegruppen något, då 
måste man vara lojal med besluten. Det är en attityd att säga 
’Jaja, vi fortsätter på vårt sätt ändå.’”

”Skulle vi få bättre villkor någon annanstans så skulle vi gå 
dit. Det finns ingen lojalitet med Saco, ingen självklarhet.”

Man får bestämma sig,  
antingen är man med  
eller så går man ur.

Går det att välja något mer än minsta  

  
En enklare väg framåt är att välja de lösningar som 
utgör de minsta gemensamma nämnarna, särskilt 
i ett läge där det finns svåra dilemman, känsliga 
teman och naggat förtroende. Att plocka de lägst 
hängande frukterna kan det ge mer energi till fort-
sättningen.  

Med tanke på de stora omvärldsutmaningar som 
Saco och den fackliga rörelsen står inför så är det 
också vitalt att ha modet att tänka större. Vad kan 
vi välja om vi vågar satsa – vad behöver Saco vara i 

framtiden för att kanske överleva över huvud taget 
på sikt? Hur behöver federationen ta ställning och 
agera då, idag? Framtidsutredningen ska lägga fram 
förslag som federationen vill, kan och har för avsikt 
att genomföra - det kommer att bli en avspegling av 
den beredskap, det ledarskap, mod och sence of 
urgency som federationens parter är redo att agera 
med. 

gemensamma nämnare?
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Sammanställning av samtal med  
interna parter
Det har varit en svår uppgift att på ett rättvisande 
sätt sammanställa de innehållsrika samtal som har 
förts; samtal som överlag varit mycket öppna, upp-
riktiga, frikostiga och har förts med god motivation 
att vilja bidra i processen. 

De som har intervjuats är Sacoförbunden, förhand-
lingsorganisationer, Saco studentråd och företrä-
dare för Sacokansliet. Samtalet har utgått från det 
egna perspektivet på federationen och framtiden. 

Dialogintervjuerna har sammanställts som en nulä-
gesbild som beskriver styrkorna och svagheterna 
i federationen, en framtidsbild som beskriver hur 
man bedömer framtida scenarier och förslag till 
förändringsinitiativ av federationen. 

Det som presenteras nedan bygger på sådant som 
flera eller många har uttryckt. Avsikten har varit att 

lyfta fram det som många är överens om och att 
fånga vad som är dilemman och svåra frågor som 
behöver adresseras och lösas ut. Det finns också 
ett avsnitt (”Överraskningar & guldkorn”) som lyfter 
fram sådant som kanske bara någon person har 
sagt som är annorlunda, intressanta och överras-
kande perspektiv. 

Citat finns i kursiverad stil för att levandegöra och 
illustrera samtalen.

I texten refereras de som intervjuas för enkelhets 
skull till förbunden, även om gruppen av intervjuade 
även innehåller fler enligt ovan. 

Mer om dialogintervjuerna och frågorna finns i 
bilaga 1.   

Summering
Här är en sammanfattning av nulägesbilden; beskri-
ven som styrkor och svagheter med federationen 
idag utan inbördes viktning.

        Styrkor

• Saco har ett starkt varumärke

• Saco driver politik, opinion och breda  
samhällsfrågor 

• Att vara del av en akademikergemenskap

• Styrkan av att vara del av något större

• Representerar professioner

• Uppskattad statistikverksamhet

• Saco är på väg i en positiv riktning

        Svagheter

• Saco har ett otydligt uppdrag

• Problematiskt med små och stora förbund

• Dysfunktionella relationer m. förhandlings-  
organisationerna 

• Saco syns för lite

• För lite samverkan 

• Styrelsens sammansättning oklar

• Saco är gammaldags, trögrörligt med  
intern konkurrens

• För lite framtidsinriktning

• Akademikerbegreppet är föråldrat

• Fackförbund, negativ stämpel

• Medlemsavgiften till Saco

• Makten som de stora har

• Sacokansliet avlövas på kompetens

• Sacovärlden är otydlig 

• Ideologiska skillnader mellan förbunden 
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 Förändringsförslag

• Utveckla kulturen till att vara framtidsinriktad, 
snabbrörlig och tillitsbaserad 

• Definiera Sacos uppdrag, roll

• Behåll och vidareutveckla akademikerbegreppet

• Mer samverkan och samarbete – dra nytta av 
stordriftsfördelarna 

• Saco som facilitator för samverkan

• Små och stora förbund

• Utveckla de gemensamma arenorna 

• Våga sticka ut hakan och ta mer yta

• Två frågor som Saco bör driva tydligare: den 
svenska modellen och utbildningsfrågorna

• Driv chefsfrågorna

• Det är förbunden som måste förändras

• Mer av de unga

Styrkorna med Sacofederationen 

Saco har ett starkt varumärke

På frågan om varför man är med i Saco så lyfter en 
majoritet av förbunden att det beror på varumärket 
som är starkt och attraktivt. Varumärket upplevs 
stå för kvalitet, saklighet, förtroende, representera 
akademikerna, har tyngd, partipolitiskt obunden 
och ger tillgång till arenor, departement, och andra 
viktiga sammanhang. 

”Tyngden – man kan lita på det Saco säger. Det kan tyckas 
att man borde ha en klatschig profil, men det är viktigare 
med den vetenskapliga grunden och tyngden. Att ta det på 
allvar.”

”De historiska vingslagen – en av parterna för den svenska 
modellen. Saco är en bra part, det är en föreställning.” 

Saco driver politik, opinion och  Saco driver politik, opinion och  
breda samhällsfrågorbreda samhällsfrågor

Saco har ett starkt stöd från förbunden att driva de 
breda samhällsfrågorna och att vara en dörröppna-

re för de intressen som är viktiga. Detta är en roll 
som de allra flesta förbund ser att de själva inte har 
resurser att anta och ger stort värde till Saco för. 

Här nämns bland annat utbildningsfrågor, skattefrå-
gor, EU-frågor, hälso- och sjukvårdsfrågor, arbets-
marknadsfrågor, internationella frågor, hållbarhet, 
tillväxt.

”Syssla med politisk påverkan! Var gemensam remissinstans, 
starkt driva samhällsfrågorna, det måste finnas kvar. Sam-
hällsorienteringen – vilka frågor bero på aktualitet. Skapa 
opinion att det ska löna sig att vara akademiker.” 

”Saco är en förlängning av oss som förbund och driver sådant 
som vi inte kan göra själva. Skattefrågorna, chefsfrågor, 
akademikers lönefrågor, välfärdens finansiering, globalise-
ringsfrågorna, EU-frågorna, LAS-frågan. Påverkansarbete 
mot riksdag och regering. Där måste Saco vara.” 

Bild 1:  De intervjuades nulägesbedömning av hur attraktivt/problematiskt det är för dem att vara en del av   
 federationen i dagsläget 
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Att vara del av en akademiker- Att vara del av en akademiker- 
begreppbegrepp

De flesta förbund lyfter betydelsen och värdet av 
att tillhöra den sammanslutning som representerar 
akademikerna. Även om många förbund menar att 
deras medlemmar inte kanske ser sig själva som 
akademiker utan främst tillhör en viss profession el-
ler utbildningsbakgrund, utgör grunden i det akade-
miska en stark motivationsfaktor för en majoritet av 
förbunden att vara en del av just denna federation. 
Internationellt finns inte motsvarigheten till Sverige, 
där är akademisk utbildning en nödvändig dörröpp-
nare till mer kvalificerade och högre tjänster. För 
majoriteten av förbunden är det en icke-fråga att 
överväga ett annat medlemskap än det i Saco. 

”Det är oerhört viktigt att vi bygger på den akademiska 
utbildningen, det får man inte släppa. Det står för ett ve-
tenskapligt perspektiv, kritiskt tänkande, ett metodinriktat 
tänkande – det är viktigt och en styrka. Inte välja den kittlan-
de vägen att öka medlemsantalet, det är oerhört viktigt att 
hålla kvar det akademiska och inte välja fler medlemmar på 
bekostnad av detta.” 

”Vi tycker att akademikerbegreppet är bra, men bara om vi 
faktiskt vågar vara spetsiga i frågor som gäller akademiker 
och att lägga fram förslag på både smala och breda sam-
hällsförändringar.”

Styrkan av att vara del av något Styrkan av att vara del av något 
störrestörre

Många betonar värdet av att vara del av en helhet 
tillsammans med andra förbund. Dels skapar det 
en gemenskap och ger anledning till att lära känna 
varandras intressen vilket underlättar för samarbete 
och samverkan av olika slag. Förståelsen för var-
andras behov och de olikheter som finns är också 
enklare att ha fördragsamhet med när relationer är 
täta. Värdet av att ta del av den verksamhet, exper-
tis och de arenor som finns centralt är stort. Många 
lyfter också fram värdet av att vara fler som ställer 
sig bakom olika ställningstaganden, styrkan som 
det ger som aktör i påverkansarbetet.

”Tillhörigheten med Saco är jättebra för vårt förbund”

”Arenan att samarbeta med andra Saco-förbund. Vi har till 
exempel ett samarbetsavtal med ett annat förbund. Vi är 
Saco-kompisar och då är det lätt att komma överens.”

”Bra utbyte med olika studentprofessioner.” 

”Att vi tillsammans kan vara en röst i den samhällspolitiska 
debatten, den rollen och positionen har stärkts de sista åren.” 

”Jag gillar våra nätverk”

Representerar professionerRepresenterar professioner

Förbunden lyfter fram det unika med Saco i att 
representera professioner. Närmast alla förbund 
beskriver att den kunskap förbunden besitter om 
professionen bygger en stark legitimitet hos med-
lemmarna.

”Jag tror att professionsinriktningen är vår USP”

”Vi är många tillsammans och vi är olika professioner. Det 
gör oss starkare i politiken. 

Uppskattad statistikverksamhetUppskattad statistikverksamhet

Statistikverksamheten lyfts fram av många som 
mycket värdefull och det är en funktion som förbun-
den själva inte har möjlighet att bygga. 

”Statistikverksamheten är enormt viktig för förbunden.”

Saco är på väg i en positiv riktningSaco är på väg i en positiv riktning

Många lyfter fram att den riktning som Saco har 
tagit de senare åren är positiv. Särskilt beskrivs en 
utveckling där man tidigare upplevde att förbunden 
skulle finnas till för kansliet, något som nu har börjat 
ändras. Förbunden upplever sig i högre utsträck-
ning lyssnade på. Framtidsutredningen ses som en 
god ansats och förstärker den positiva utveckling-
en. 

”Ibland har det varit tondövt från Saco – ex. att vi först och 
främst ska gå ut som Saco först och sedan som förbund.”

”Saco har varit jättebra att fånga upp ett antal frågor utifrån 
den nya ledningen.”

Saco är en resurs för oss, vi 
är ett litet förbund.  
Politisk vägledning, stabi-
litet, utredningar, gemen-
samma sittningar inför stora 
remisser.
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”De senaste 3 åren har varit en jättebra utveckling! Saco har 
börjat lyssna på federationen. Tidigare har det varit elitism, 
informella strukturer, armbågspolitik. Men de senaste åren 
har Göran och andra börjat fundera på vad man är till för 
börjat närma sig förbunden. Och det går jättesnabbt.” 

”Jag tycker att det är en bra stämning i federationen”

Svagheterna med Saco
Saco har ett otydligt uppdragSaco har ett otydligt uppdrag

Det uppdrag som Saco har idag är otydligt, det lyf-
ter närmast alla intervjuade fram i sina samtal. Kon-
sekvenserna av det otydliga uppdraget är många. 
Utan tydlighet om uppdrag, roll och mål är det svårt 
att nå en bra ”verkstad”. Förbunden är så pass olika 
och vill olika saker vilket alltid kommer göra det 
svårt att nå konsensus. När uppdraget dessutom är 
otydligt blir det svårt att prioritera. Osäkerheten om 
uppdraget främjar inte att stärka det gemensamma 
utan snarare att var och en ser till sitt. Det i sin tur 
bidrar inte heller till en stark gemenskap utan snara-
re att man bevakar varandra. Frågan blir då vad som 
egentligen utgör federationen.

”Man måste organisera sig utifrån sin affär. Vi har inte be-
stämt vad som är affären är. Ägarstyrningen har varit otydlig 
under lång tid. Det är många förbund som inte vill ha ett 
starkt Saco.” 

”Vi måste tydliggöra Sacos roll och uppdrag.”

Problematiskt med små och stora Problematiskt med små och stora 
förbundförbund

Det faktum att federationen består av små och stora 
förbund (här åsyftas storlek på kansliorganisation) 
skapar svårigheter och spänningar. De olika behov 
och önskemål förbunden har skapar olika behov av 
samarbeten och stöd från Saco-kansliet. Det visar 
sig bland annat i olika satsningar där vissa förbund 
får ett behov tillgodosett, medan andra uttrycker en 
frustration över att behöva bidra genom medlems-

avgiften till projekt som de inte har behov av. Andra 
dilemman är ekonomiska svårigheter för de mindre 
kansliorganisationerna, olika behov av samverkans-
förväntningar på varandra, förankringsprocesser 
med många parter, förväntningar på vad medlems-
avgiften till Saco ska täcka osv. 

Många uttrycker å ena sidan förståelse för varan-
dras olika behov, men, som en röd tråd genom sam-
talen, å andra sidan spänningar och visst missnöje, 
till exempel att de stora förbunden upplevs delta 
mindre på gemensamma arenor än de små förbun-
den gör. 

”Vi kommer aldrig att vara 21 förbund om 5-10 år. TCO och 
LO har redan gjort resan; de är 14 förbund och är dubbelt så 
stora. Att tro att vi ska ha medlemsnytta i vår struktur kan 
man bara glömma.”

”Inte fusioner mellan fler förbund. Jag förstår att Jusek och 
Civilekonomerna vill göra det här för att de haft en intern 
konkurrens. Men jag vill att vi ska fortsätta ha små och stora 
förbund. Inte intresserad av att föra diskussioner om att gå 
ihop med andra professioner.” 

Förbundens så olika storle-
kar och behov som skapar 
demokratibekymmer inom 
organisationen.

Tidigare bedrevs arbetet med framtiden top-down. Då var det 
som att vi bekämpade varandra, som om Saco är något annat än 
förbunden att det som sker är på bekostnad på förbunden. Vems 
exixtensberättigande ska vi rätta oss efter? Det är en annan pro-
cess nu.
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Dysfunktionella relationer med  Dysfunktionella relationer med  
förhandlingsorganisationernaförhandlingsorganisationerna

Gränsdragningen mellan förhandlingsorganisatio-
nerna och Saco-kansliet är ett tema som  
genomgående lyfts. Gränserna ses som otydliga 
och Saco-kansliet upplevs kliva in på förhandlings-
organisationernas område, t. ex. genom att uttala 
sig eller ge stöd i förhandlingsfrågor.

Svårigheten med att några förbund har valt att tillhö-
ra OFR, vilket inte är en förhandlingsorganisation 
inom ”Sacofamiljen”, beskrivs också. Det har påver-
kat förtroende och relationer på ett negativt sätt 
menar en del. Förbund som valt att tillhöra OFR har 
å andra sidan gjort detta för att de får sina behov 
bäst tillgodosedda här. 

”De senaste 5 åren har Saco gått från att jobba samhällspo-
litiskt till att jobba mer förhandlande, som förbunden sköter 
lika bra. Jag upplever ibland att Saco skulle vilja vara part, 
fast de inte är det.” 

”I rekryteringskampanjen blandande man in förhandlings- 
frågorna i visionen fast det inte är Sacos roll”

Saco syns för liteSaco syns för lite

En del jämför Saco idag med Saco för 20 år sedan 
och tycker att man har blivit alldeles för osynlig och 
färglös. Andra jämför med TCO och menar att Saco 
har tappat, TCO är nu den som är mer stridbar och 
i täten. Gällande förmåga till positionering så ligger 
Saco inte i topp utan i botten. Anledningarna till det 
är att Saco är färgad av sin akademiska kultur, lite 
för ”snäll”, andra pekar på det omöjliga i att bli över-
ens i en federation med så många förbund. Några 
lyfter också fram att Saco är otydlig i att verka för 
akademikers villkor, den spetsen har Saco tappat 
bort. Här finns de förbund som menar att det är en 
ledarskapsfråga att våga ta ställning, även om det 
betyder att man upplevs obekväm. 

Förbunden har inte har givit Saco förutsättningar att 
kunna tydliggöra sig själv. Med det otydliga upp-
drag som Saco idag har, i kombination med det en 
otydlig eller motsägelsefull ”ägarstyrning” har det 
heller inte varit lätt för Saco att ta en mer offensiv 
roll. 

Flera lyfter också fram svårigheten i att nå fram 
till politiska positioner som accepteras av alla. Det 
finns förväntningar på Saco att ta ledartröjan här 

och ändå våga driva frågan. Andra understryker 
behovet av att utveckla formerna för att forma och 
förankra politik och ståndpunkter gemensamt.

”Jag skulle vilja att Saco vore det självklara valet när man vill 
ställa en fråga till facken”

”Saco borde vara mycket tydligare i utbildningsfrågor, det 
borde vi skrika om jämt. Borde vara tuffare och ta lite mer 
yta. Man är för snäll. Eva Nordmark tog sig mer yta. ”

”Idag bubblar det inget, man är försiktiga. Det finns ingen 
sense of urgency.” 

”Man måste nå en framgång i en politisk fråga. När gjorde 
Saco detta senast?”

”För 20 år sedan liksom idag rekryte-
rar facken tillsammans ca. 50% av  
arbetskraften. Det är ett grundläggan-
de problem. Men idag är TCO är på 
fötter. De har omorganiserat 2 gånger, 
ställt om hela verksamheten. De är  
de som driver frågan om skatte-  
reformer.”

För lite samverkanFör lite samverkan

Det är många som i sina intervjusamtal lyfter fram 
att det finns en stor potential att samverka mer inom 
federationen.

För vissa av de mindre förbunden är samverkan och 
samarbete näst intill en överlevnadsfråga. De måste 
dela på kostnaderna för vissa typer av verksamhe-
ter för att ha råd att driva sin verksamhet. För andra 
förbund är det en fråga om att arbeta mer effektivt 
och dra nytta av de stordriftsfördelar som borde 
kunna finnas i en gemensam federation. Samverkan 
uppstår naturligt mellan de förbund som delar loka-
ler. Det finns även etablerade samverkansgruppe-
ringar som uppskattas kring olika sakfrågeområden, 
som Saco Vård och hälsa, och kring olika funktioner 
som kanslichefsgruppen och andra nätverk.

Intern konkurrens hämmar samverkan, olikheter i 
behov och motivation hos förbund med olika storlek 
som gör det svårt att bli överens, bristande affärs-
mässighet på förbunden och att Saco är passiva i 
rollen som möjlig facilitator roll är orsaker som sägs 
ligga i vägen för mer samverkan att ske. 
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”Vi är 21 olika förbund. Tryckerier, lokaler, HR-funktioner, 
hyror, medlemssystem, telefonisystem – allt detta skulle vi 
kunna göra mer effektivt om vi samarbetade eller slogs ihop. 
Vi bedriver inte förbundskansliernas verksamheter på ett 
affärsmässigt sätt.” 

”Det är alldeles för många medlemsförbund som klarar 
sig utmärkt utan Saco. Det finns en vilja bland de mindre 
förbunden att poola resurser och driva frågor, men många 
är så stora att de klarar sig själva och då blir det inget brett 
samarbete.” 

Styrelsens sammansättning oklarStyrelsens sammansättning oklar

I Sacos styrelse finns ett urval av förbunden repre-
senterade. Ledamöterna sitter i styrelsen för att 
representera helheten, federationen, vilket kan vara 
svårt när egna intressen står på spel. 

Styrelsen består av både förbundsordföranden 
och kanslichefer. Flera befarar att det bidrar till att 
styrelsearbetet inte blir optimalt. Ledamöterna har 
olika förutsättningar och plattformar att fatta beslut 
utifrån och skapar ojämnheter och obalans i styrel-
sen och federationen. 

”Vi har en styrelse som består av inte bara förtroendevalda 
utan även kanslichefer – det är inte helt okomplicerat. Man 
har olika mandat att representera sina medlemmar. Det här 
är en ”no-no-fråga” för så här har det alltid varit.”

”Förr hade de förbund som inte var representerade i styrelsen 
fadderförbund. Det fanns en bra modell.” 

Saco är gammaldags och trögrör-Saco är gammaldags och trögrör-
ligt med intern konkurrensligt med intern konkurrens

Sacofederationen präglas av det gamla. Det finns 
en tendens att hålla kvar i tidigare negativa hän-
delser och att prata mer om historien än framtiden. 
Konsekvensen blir att förbunden bevakar varandra 
och sina egna revir och positioner. Prestige tenderar 
att vara viktigare än att agera tillsammans och man 
undviker hellre att prata om dilemman och konflikter 
hellre än att adressera dem. Intern konkurrens om 
medlemmar har haft en stor påverkan; som någon 
säger ”man blir ju inte direkt bjussig när man har en konkur-
rent i samma rum”. Många ser dock förändringar här 
till det bättre, bland annat genom det senaste sam-
mangåendet mellan Jusek och Civilekonomerna. 

”Svårt att sy ihop de olika förbunden, inte enkelt. Vi har olika 
agendor och sysslar med hemlighetsmakeri.”

”Det är en del friktion, ex. på ordföranderåd. Andra vill inte 
prata om det. Men jag tror inte att Saco blir bättre av att inte 
prata om det. Det är bättre att konstatera som det är.”

”Våga testa nya saker för att röra sig framåt lite snabbare. 
Det förändras långsamt, men världen springer fortare. Det tar 
för lång tid och vi har inte den tiden.” 

”Men det går inte när förbunden slåss mot varandra, som de 
gör i olika frågor. Som händer i många av de arbetsgrupper 
jag suttit i. Och det förbunden säger till Saco är: ”Här ska ni 
inte lägga er i”. För det är en grupp som inte vill bli ledd och 
inte heller vill fatta beslut. Det har ju inte att göra med vad 
Saco gör eller inte, utan vad man har för kultur och att man 
ser varandra som konkurrenter.”

”Man vågar inte alltid yppa grejer, man litar inte på varandra. 
Man håller tyst istället. Detta är väldigt fatalt”

För lite framtidsinriktningFör lite framtidsinriktning

Många menar att Framtidsutredningen är ett bra 
initiativ. En del understryker vikten av att inte se det 
som en enskild utredning, utan som ett tillfälle att 
växla över till en mer framtidsinriktad och agil kultur 
där framtidsfrågor snarare blir ett kontinuerligt 
arbetssätt. 

”Saco borde ha ett framtidsanalytiskt arbetssätt hela tiden. 
Det skulle vi behöva, en riktning och att leva den.” 

”Istället för att tänka främst i risker så borde vi tänka på: Vad 
kan Saco bidra med? Vad är det som gör att Saco blir rele-
vant om 10 år? Vad är Sacos berättelse? Vår berättelse borde 
vara ’Dit vill vi nå’.”

Akademikerbegreppet är föråldratAkademikerbegreppet är föråldrat

De som är kritiska till akademikerbegreppet menar 
att det är föråldrat och att allt färre yngre identifierar 
sig som akademiker. Svårigheterna med begreppet 
förstärks av att det idag inte heller är lika unikt att 
vara akademiker som tidigare, att fler utbildningar 
akademiseras och att fler studerar på högskola/ 
universitet idag. 

Vi har gammeldags 
metoder och driver 
gammelfacklig verksam-
het. Vi behöver vara i 
framtiden.
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I intervjuerna lyfts också problemet fram med att 
inte alla akademiker har varit välkomna i Saco och 
att det skapar ett trovärdighetsproblem. 

”Jag är väldigt kritisk mot akademikerbegreppet, jag tror inte 
det har någon framtid. Studenterna identifierar sig inte med 
det. Det har blivit fler akademiker genom sjuksköterskor, 
lärare, officerare, fler utbildningar har blivit akademiserade; 
kanske blir till och med yrkesutbildningarna akademiska. Vi 
håller fast vid akademikerbegreppet som är på väg ut. Sen 
är det kanske så att den här federationen som ska samla 
förbund behöver akademikerbegreppet för att hitta en 
gemensam bas.” 

Fackförbund – en negativ stämpelFackförbund – en negativ stämpel

I allmänhetens ögon så har facket en delvis negativ 
stämpel eftersom det för tanken till gamla system, 
maktspel, missbruk av resurser och oetiska be-  
teenden. Det är svårt att attrahera nya unga med 
en sådan stämpel. Har vi gjort vad vi kan för att ha 
sunda kulturer inom Sacofederationen? 

Vi måste titta på hur 
människor uppfattar facken – 
de ser oss som myndigheter 
och som har fina bilar och 
reser till lyxhotell. Hur för vi 
oss och hur agerar vi själva? 
Det här pratar vi inte om och 
gör vi det så har vi en över-
slätande attityd.

Medlemsavgiften till SacoMedlemsavgiften till Saco

Frågan om medlemsavgiften delar förbunden. En 
del förbund menar att avgiften redan är på gränsen 
till vad de kan betala och att de är mycket priskäns-
liga. Andra förbund upplever att leveransen från 
Saco understiger vad de upplever att förbundet 
får ut. Ytterligare andra, men ett fåtal, är villiga att 
betala mer för sitt medlemskap. Man menar att Saco 
blivit så slimmat, ”anorektiskt”, genom att avgiften 
hålls på en för låg nivå. 

”Vi har svält ut Saco från förbundens sida. Vi har sålt av kapi-
tal årligen. Vi har samma medlemsavgift sedan länge. Saco 
är på väg att bli anorektiskt. Förbunden har misskött Saco 
på detta sättet. Det finns helt avgjort så att det finns olika 
uppfattningar i styrelsen. Vissa förbund är priskänsliga för att 

man konkurrerar med priser gentemot ex Unionen.” 

”Vi får inte värde för pengarna. I framtiden finns det ingen 
anledning att var med om det inte blir en förändring.”’

”Jag kan inte se hur man ska lösa det, ska man göra det dis-
positivt? Det resulterar i att vi måste betala mer om de stora 
inte är med. Jättesvårt!”

Makten som de stora harMakten som de stora har

Frågan om makt och inflytande kommer upp under 
intervjusamtalen. De stora förbunden har stor makt 
att påverka utkomsten av olika frågor och processer 
och de finns de förbund som tycker det är näst intill 
omöjligt att få sina intressen tillgodosedda. Är man 
sedan ett förbund som inte är representerat i styrel-
sen är det svårt att hålla sig informerad om vad som 
pågår.

”Ibland känns det på Ordföranderådet att de små förbunden 
är där för att man ska kunna säga att vi har varit med. Det 
känns som att frågorna är beslutade redan innan, men vi 
lajvar lite demokrati.” 

”De ganska många professionsförbunden som får mycket 
stort inflytande, framför allt idépolitiskt. Se vilka som sitter i 
styrelsen.”

”Dominansen av Saco 6. Har de pratat ihop sig då kan vi 
andra gå hem.”

”Vi har inget inflytande över vad Saco gör. Vi får ut väldigt lite 
till våra frågor.” 

”Saco är en svag centralorganisation, och då blir alla rädda. 
De stora förbunden blir starka och får alldeles för stort infly-
tande.”

Sacokansliet avlövas på  Sacokansliet avlövas på  
kompetenskompetens

Sacokansliets kompetens är viktig och lyfts fram 
på olika sätt under samtalen. Oron finns över att 
kompetens försvinner och inte ersätts, att kansliet 
slimmas. Det finns även de som menar att det är en 
kompetensfråga att synas mer och ta position mer i 
olika frågor och att den kompetensen borde förstär-
kas. 

”Folk försvinner från Saco och ersätts inte. Avlöva inte Saco 
på kompetens. Det är en varningssignal. Om kompetensen 
försvinner så försvinner kvaliteten.” 
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”Det är viktigt med disputerad kompetens.

”Man har inte klart för sig vad man ska erbjuda som kansli. 
En del görs gratis annat uppstår utan att man förstår varför. 
Det här är ju förbundens fel, vi är så otydliga beställare.”

”Förtroendet för kansli och den kompetens som finns är 
väldig stort. 

Sacovärlden är otydligSacovärlden är otydlig

Sacovärlden är svårgenomtränglig och svår att 
förstå och orientera sig inom. Förbundens och för-
handlingsorganisationernas olika verksamheter och 
varumärken blandas ihop med Saco som federation, 
både på lokal och central nivå. Många av de inter-
vjuade lyfter fram detta som en svaghet som gör 
att det är svårt för den enskilde medlemmen att få 
grepp om helheten. 

”Vi har för många olika klubbar. Det är en gammal struktur 
som adderas på som gör att det blir otydligt. Det går inte att 
få ihop i huvudet. Det ger en svaghet som inte borde behöva 
finnas.” 

”Förvirrande nomenklaturer. Svårgenomträngligt och vi borde 
förenkla. Svårt att veta hur.” 

”Förhandlingssystemen är byggt på ett sätt som vi inte 
förstår. Vi får inte representera våra medlemmar och de blir 
upprörda på oss.”

Ideologiska skillnader mellan  Ideologiska skillnader mellan  
förbundenförbunden

Inom federationen finns olika ideologiska skillnader 
som ständigt behöver hanteras. I dagsläget framstår 
det som att man lyckas relativt väl med att hantera 
dessa motsättningar (även om svårigheter finns), 
men som historien visar så är det ingen självklarhet 
utan någon som hela tiden behöver vårdas. Exem-
pel är kollektivistiska & individualistiska värderingar 
och höger& vänsterorienterade medlemsgrupper, 
akademiker är en bred grupp med olika status och 
spridda lönenivåer. 

”Saco har mer motarbetat vårt sätt att driva våra frågor; det 
kollektivistiska.”

”Vi kommer aldrig bli överens i skattefrågan, men vi måste 
driva den.”

”Varför ska man vara med i ett fackförbund? Jo, för att 
förbättra världen.”

”Vi är tydliga med att vi är en facklig organisation – det är 
nummer 1 för oss.”

”Vår legitimitet grundar sig i professionsfrågor.”

Det är komplicerat med alla varumärken.  
Medlemmarna vet inte riktigt vad de är med i.

Framtiden i Sacofederationen
Till grund för samtalet om framtiden låg fyra scena-
rier som bygger på rapporten Analys av framtidens 
arbetsmarknad, framtagen på Saco. Scenarierna 
beskriver olika framtidsbilder med utgångspunkt i 
några av de centrala utmaningarna som Saco står 
inför. 

Samtalen handlade om hur man bedömer scenarier-
nas sannolikhet och hur man skulle påverkas och 
agera som förbund. 

Scenario 1. Relevant kompetens Scenario 1. Relevant kompetens 
slår ut akademisk utbildningslår ut akademisk utbildning

En akademisk utbildning är år 2026 inte likställt med 
relevant kompetens. Utbildningssystemen har förändrats. 
Yrkesidentiteter, titlar och arbetsområden följer inte insti- 
tutioner eller högskolans utbildningsorganisation. 

Yrkeshögskolan bygger idag relevanta utbildningar med 
högre kvalitet än akademiska utbildningar. 

Arbetsgivare betalar för rätt kompetens, inte för en 
akademisk utbildning. Det har blivit tydligt att akademisk 
utbildning inte lönar sig och inte längre har en hög status.
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Förbunden gör olika bedömningar av hur de akade-
miska utbildningarnas plattform i samhället kommer 
att utvecklas på sikt. 

Ungefär hälften av förbunden menar att scenariot 
är sannolikt och att så här ser det ut redan ut idag. 
Hög utbildning och akademisk examen lönar sig 
inte. Förbunden har medlemmar med akademisk 
kompetens men som slås ut av andra. Allt fler yrkes-
inriktade utbildningar finns och inom vissa bran-
scher finns alternativ till de akademiska utbildningar 
som representeras inom Sacosfären. Validering som 
finns inom vissa branscher gör att studerande vid 
yrkesutbildningar kan nå samma kunskapsnivå som 
akademisk utbildning. Det finns arbetsgivare som 
gärna vill anställa en akademiker, men inte betala 
motsvarande lön.  

Den andra hälften menar att scenariot inte är 
sannolikt och bedömer att akademisk utbildningen 
har ett unikt värde i arbetsgivarnas ögon och att 
det är en inträdesbiljett till arbetsmarknaden. Här 
menar de också att lärosätena kommer att följa med 
i utvecklingen som krävs av dem för att förnyelse 
och utveckling. Högskolans tredje uppgiften är ett 
bidrag till det. 

Ungefär en tredjedel bedömer att även om scenari-
ot skulle förverkligas får det ingen större påverkan 
på det egna förbundet. Framför allt är det förbund 
med legitimationsyrken som gör den analysen. Här 
styr nationell (ibland internationell) lagstiftning, 
vilket, menar man, omöjliggör att andra utbildningar 
skulle kunna konkurrera med deras. 

”En akademisk utbildning räcker inte idag. Saco kunde jobba 
mer med detta – utbildningarnas innehåll”

”Här kunde Saco driva tydligare: Ta ett omtag om den idé 
som omformar akademikerförbunden. Vad gör en akademi-
ker och en icke-akademiker. Tydliggöra en akademisk karriär. 
Återerövra begreppet”

 

Bild 2:  De intervjuades bedömningar av scenariots 
 sannolikhet och påverkan på förbundet. 

Scenario 2. Försvagad facklig  Scenario 2. Försvagad facklig  
legitimitetlegitimitet

Anslutningsgraden har sjunkit och är 2026 på en så låg 
nivå att antal medlemmar inte ger den styrka som krävs för 
att driva frågor för Sacos medlemsgrupper.  

Det är svårt för Saco med att vara en relevant samhällsak-
tör då förbundens medlemsantal är mycket låg. Departe-
ment och politiska partier har tappat intresset för Saco. 
Opinionsbildning och påverkansarbete försvåras just på 
grund av legitimiteten.

Här är förbunden eniga kring den stora påverkan 
som det här scenariot skulle få. Däremot gör man 
olika bedömningar om hur sannolikt det är att sce-
nariot inträffar.  

Ungefär två tredjedelar av förbunden upplever 
den beskrivna utvecklingen mycket sannolik och 
tydlig. Trenden att människor idag inte ser värdet av 
det fackliga är tydlig. Även om tidsperspektivet till 
2026 är kort, så säger flera att det kan ske oerhört 
fort när en viss tipping-point är nådd. Andra säger 
att just tidsperspektivet gör att scenariot är mindre 
sannolikt. 

Ungefär en tredjedel ser scenariot som mindre 
sannolikt och hänvisar till att värdet av trygghet 
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kommer att finnas kvar och de ser att medvetande-
graden om systemen som skapar trygghet har ökat. 
Särskilt de förbund med en hög organisationsgrad 
hos sina medlemmar ser den här framtidsutveck-
lingen som mer osannolik. Flera resonerar att om 
scenariot blir verklighet behöver de stöpa om sig 
och bli mer av en renodlad professionsorganisation. 
Andra resonerar som så att om vi agerar nu så kan 
vi ha en möjlighet att påverka utvecklingen åt det 
positivt håll.

Människor väljer bort facket 
och vi har tappat bort det och 
istället fokuserat på konkur-
rensen facken sinsemellan. 

Bild 3:  De intervjuades bedömningar av scenariots 
 sannolikhet och påverkan på förbundet.  

Scenario 3. EU och staten har  Scenario 3. EU och staten har  
konkurrerat ut fackenkonkurrerat ut facken

Reformer i EU har 2026 lett till att staten har tagit över alla 
fackliga försäkringsförmåner, tagit över a-kassan och löne-
bildningen. Poängen med facklig tillhörighet och kollektiv-
avtal har därmed blivit mycket svag. 

Många lojala medlemmar finns kvar men det är i stort sett 
omöjligt att rekrytera nya medlemmar.”

Scenariot samlar den absoluta majoriteten kring 
dess stora påverkan och många förbund uttrycker 
starka farhågor. Om scenariot inträffar skulle det få 
mycket stor påverkan på den svenska modellen och 
den fackliga rörelsen. De som bedömer påverkan 
något lägre är de förbund som representerar legiti-
mationsyrken.  

Ungefär hälften av förbunden bedömer att scena-
riot är högst sannolikt och pekar på exempelvis 
LAS-utredningen, minimilöner, den arbetsrättsliga 
utvecklingen vilken mer och mer sker från EU:s håll, 
möjligheten att vi får en mer konservativ regering 
vid nästa val vilket kan vattna ur lagstiftningen samt 
att partipolitiska aktörer inte kan den svenska mo-
dellen och inte tänker i kollektiva termer. 

Den andra hälften menar att scenariot är mindre 
sannolikt och hänvisar till motkrafter inom EU och 
Sverige, att modellen är stabilt etablerad och att 
man nog tänker sig noga för innan stora förändring-
ar görs. 

En del förbund menar att konsekvenserna av en 
facklig försvagning för förbundet blir att fokusera på 
professionsfrågorna. Andra förbund pekar på beho-
vet av att gå tillbaka till en folkbildande roll, tillbaka 
till rötterna, att försvara och lära ut om den svenska 
modellen.

Bild 4:  De intervjuades bedömningar av scenariots 
 sannolikhet och påverkan på förbundet.  
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Scenario 4. Värderingsstyrt  Scenario 4. Värderingsstyrt  
engagemang hos ungaengagemang hos unga 

Unga yrkesverksamma värderar år 2026 klimatfrågan och 
miljöhoten mot vår jord mycket högre än bra lönebildning 
och trygga arbetsplatser. Deras engagemang består av 
snabba, aktiva och konkreta handlingar. De engagerar sig i 
organisationer med korta processer, utan tydliga hierarkier 
och är kompromisslösa i sitt förhållningsätt. 

Fackförbundens engagemangstrappor anses vara ett 
föråldrat sätt att engagera sig på och inga unga vill bli 
förtroendevalda.

Detta scenario känner de flesta igen sig i från da-
gens verklighet. Ungefär hälften bedömer det som 
både sannolikt och ha en stor påverkan på det egna 
förbundet. På så sätt ett kritiskt scenario. 

Det är framför allt det starkt värderingsstyrda för-
bunden känner igen och lyfter fram. Vissa menar att 
klimatfrågan är här för att stanna, andra resonerar 
att unga alltid är engagerade för världen och att 
sakfrågorna skiftar över generationer. Många menar 
också att när unga blir mer etablerade och bildar fa-
milj kommer de också att värdera trygghet; här finns 
inte nödvändigtvis den motsättning som beskrivs i 
scenariot och påverkan blir kanske inte så stor trots 
allt. 

Många reflekterar över behovet av förändring inom 
förbund och Saco. ”Vi är så mossiga, check på den”. 
Förbunden och federationen kommer att påverkas 
mycket i att hitta nya vägar för att möta de unga och 
ändra sig. Utmaningen är stor för hela samhället. 
Det finns inget som pekar på att engagemanget 
minskar, men unga vill inte kanalisera sitt engage-
mang i medlemskap eller styrelser.  

”Hur fattar facket beslut? Anpassa demokratiska modellen 
– till det lättrörliga tyckarinstinkten. Utveckla detta tillsam-
mans. Antingen blir någon av oss bäst på det eller så blir vi 
det tillsammans. Att bli mer lättrörlig; det bästa facket.”

”Vi tycker vi driver frågan hos 
oss men ändå startar olika 
former av uppror där man 
inte använder facken som 
plattform”

Förbunden om beredskapen inför Förbunden om beredskapen inför 
framtidenframtiden

Många förbund tycker att de är väl rustade inför 
framtiden, att de kan agera med snabbhet och 
är organiserade för att ta tillvara medlemmarnas 
intressen. Flera beskriver sig som snabbfotade, med 
en organisering som gör det möjligt för medlemmar 
att kanalisera sitt engagemang och nära kontakt 
med sina medlemmar. Ett antal förbund har också 
nyligen genomgått egna förändringsprocesser där 
strategiska och visionära ställningstaganden för 
framtiden har gjorts.

Samtidigt delar majoriteten av förbunden oron inför 
en framtid där det fackliga engagemanget och 
medlemstalen, relativt sätt, fortsätter att minska och 
att den svenska modellen urholkas. Man menar att 
de har vaknat sent när det gäller rekryteringsfrågan 
som kräver en mycket större omställning. På frågan 
vilken som är den viktigaste framtidsfrågan blir 
spridningen relativt stor mellan förbunden, men det 
som lyfts fram av fler är rekrytering av medlemmar, 
att värna den svenska modellen och utbildningsfrå-
gan och utbildningssystemet. 

Bild 5:  De intervjuades bedömningar av scenariots 
 sannolikhet och påverkan på förbundet. 
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”Utvecklingen går så fort. Facken har varit så starka i Sverige 
men det har ändrats. Nu vaknar vi upp och är lite sena på 
bollen. Vi har inte tid att fundera så länge, vi måste börja 
testa nu.” 

Vad gäller framtiden så gör förbunden gör delvis 
likartade bedömningar, men det skiljer sig också 
åt. Förbund med legitimationsyrken verkar luta sig 

starkt på förankringen i professionen och ser det 
som en eventuell strategi att förstärka det benet i 
tider av minskat fackligt engagemang. Andra reso-
nerar snarare i termer av att som strategi stärka det 
fackliga för att kunna påverka trenden. Saco skulle 
behöva ena sig kring vad man vill inför framtiden 
tillsammans. 

Förändringsidéer av Sacofederationen
Förbunden ombads att formulera vilka förändringar 
som man vill se av federationen som ett resultat av 
Framtidsutredningen. De fick även gradera hur stor 
den förändringen är.

”Förändringen måste inte vara smärtsamma beslut utan en 
förändring i förhållningssätt, och det är en ganska stor resa; 
en kultuförändring”

”Saco har stått stilla för länge så förändringen som krävs är 
stor.” 

”Det är en väldigt attraktiv resa att göra, för alla vill ha ett 
bra Saco och det finns lågt hängande frukter.” 

”Närma sig förändringsarbetet med försiktighet, annars 
skapas motstånd.” 

Utveckla kulturen till att vara  Utveckla kulturen till att vara  
framtidsinriktad, snabbrörlig och framtidsinriktad, snabbrörlig och 
tillitsbaseradtillitsbaserad

En majoritet av alla intervjuade är tydliga med att 
den förändring som behövs är en kulturförändring, 
inte en organisationsförändring. Och det är en stor 
förändring eftersom det är svårt och tar tid att för-
ändra kulturer. 

Saco måste släppa det gammalmodiga, elitistiska 
tänkandet, det gammalfackliga och det som  

varit. Det framtidsinriktade och agila behöver bli ett 
beständigt arbetssätt, inte något federationen bara 
gör en gång. Förbunden inom federationen behö-
ver förhålla sig mer likvärdigt till varandra. Kanske 
måste federation och förbund också förändra sina 
demokratiska system så att det passar dem som vill 
engagera sig. För att matcha dem så måste federa-
tionen bli mer snabbfotad. 

Saco behöver bli mycket bättre på att testa nya sa-
ker så att federationen kan röra sig fram snabbare. 
Förbunden behöver bli mer toleranta för varandra, 
basera sitt samarbete på förtroende i högre grad så 
att när man prövar nya saker inte får en kniv i  
ryggen. Alla förbund måste respektera och accepte-
ra varandra och det måste vara ömsesidigt.

”Historiskt präglas Saco av gammal 
gubbighet. Nu måste vi verka för full 

öppenhet. Vi har varit för mesiga.  
Vi måste bli en federation  

som är tuff och tydlig.” 
”Det behövs mer relationsskapande, att vara proaktiv och 
komma med egna idéer. Vad är det Saco vill för Sverige? Saco 
borde sitta ner med regeringen och föra samtal. Ta ledningen 
istället för att vänta.” 

Bild 6:  De intervjuades ögonblicksbedömning av hur stor förändringen är som behövs av federationen

Jag hoppas på en nystart; 
Det nya Saco. Nu riggar vi 
organisationen för att vara  
relevant nästa 50 år!
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”Vi borde ha ett pressråd med alla pressansvariga för att 
snabbt förankra frågor”

”Vi borde ha sunda riktlinjer så att vi kan vara transparenta. 
Vill ni vara med i Saco så får ni leva upp till det här” – det 
skulle vi kunna ta ställning till i Saco.” 

”I Framtidsutredningen borde man inte tänka ställningsta-
ganden, utan snarare hur blir vi en organisation som rör sig 
snabbare?”

Det är förbunden som måste  Det är förbunden som måste  
förändrasförändras

Flera säger att det är förbunden som måste för-
ändras och att genom att förbunden förändras så 
förändras också Saco. 

”Gör nu inte det här till en jättelik förändring, det är förbun-
den som måste förändras.”

”Att anpassa sig till framtidens arbetsmarknad ligger mer hos 
förbunden.”

”Om medlemmarna visste hur mycket vi slösar bort på gam-
malmodigt arbete på kanslierna”

Definiera Sacos uppdrag och rollDefiniera Sacos uppdrag och roll

Det finns ett stort behov och önskan att definiera 
och tydliggöra Sacos uppdrag och roll. Många lyfter 
fram att det otydliga uppdraget är en konsekvens 
av att förbunden som ”ägare” inte har klarat av att 
skapa tydlighet tidigare, nu framstår dock manegen 
väl krattad för detta. 

Behåll och vidareutveckla  Behåll och vidareutveckla  
akademikerbegreppetakademikerbegreppet

En majoritet av de intervjuade menar att akademi-
kerbegreppet ska behållas, det är det unika som 
Saco besitter. Skulle Saco släppa begreppet kom-
mer andra gladeligen ta över det befarar många. 
Det finns dock ett behov av att återerövra och fylla 
begreppet med nytt innehåll som matchar framti-
den. 

”Ta ett omtag om den idé som format akademikerförbunden. 
Skulle man kunna differentiera – vad gör en akademiker och 
en icke-akademiker? Tydliggöra den akademiska karriären?”

”Vad kan Saco göra för att bli mer relevant? Vissa tjänster 
kommer att ersättas. Hur kan akademiker utvecklas, behålla 
sina jobb. Behövs akademikerna i framtiden och för vad? 
Saco skulle behöva vara ett stöd i detta.” 

Mer av de ungaMer av de unga

Fånga upp de unga, inkludera dem mer. En stor 
förändring mot det värderingsstyrda behövs av 
Saco, det är en fråga som kräver stora förändringar. 
Snabbrörlighet, utveckla nya former för engage-
mang, utstråla och kommunicera en aktualiserad 
värdegrund, förstå de ungas frågor inklusive klimat-
frågan, lär ut och slå an värdegrunden i den fackliga 
rörelsen. 

”Våga ta ett grepp – en viss andel unga i styrelsen”

”Frågor som är värdegrundsriktiga, mer värdegrundsbaserat 
för det är vad de unga vill ha. Man kommer att söka sådana 
arbetsplatser där värden är uttalade.”  

Saco studentråd borde inte 
vara adjungerad i styrelsen 
utan ordinarie.  
Det stämmer inte med att vi 
vill de ska ta ansvar.

Mer samverkan och samarbete – Mer samverkan och samarbete – 
dra nytta av stordriftsfördelarna dra nytta av stordriftsfördelarna 

Detta lyfts fram i näst intill alla samtal. Intresset och 
motivationen för mer samverkan är stort inom fede-
rationen. Det kompliceras av stora olikheter i behov 
och drivkraft, en väg att gå är att utveckla samver-
kan där behoven är stora och drivkraften finns. 

Några menar också att en organisationsförändring 
är det optimala för att samverka mest effektivt. Allt 
som ger stordriftsfördelar läggs i en gemensam 
organisation, medan professionsfrågorna fortsatt 
drivs utåt som separata spår. 

”Det är en sak att prata om att samverka, det är en annan 
sak att verkligen samverka. Här behövs en kulturförändring 
och ett ställningstagande att förbunden vill stärka Saco med 
gemensamma krafter och gå in för det till 100%. Det finns 
en stor utvecklingspotential i att hantera samarbetet mellan 
förbunden på nya sätt.” 

”Det finns lösningar på detta. Facilitera samverkan, bygg på 
dem som vill samverka ’Coalition of the willing’.”
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”Att våga samverka med varandra, våga visa vår kraft. Känns 
som att vi kanslichefsgänget är på en resa där – en större 
öppenhet.”

”Större central funktion där man kan samordna arbete. Då 
blir inte heller Saco så osynligt.” 

”Saco skulle kunna jobba på utbildningssidan för förtroende-
valda. T ex en UGL-utbildning, eller Sacoakademin som fanns 
tidigare i samarbete med Handels. Istället snickrar många 
förbund själva.”

        Områden där förbunden gärna ser samverkan

• Administrativa funktioner; medlemssystem, inköp, 
upphandlingar, IT etc.

• Gemensamma avtal och lösningar

• Kunskapsutbyte

• Samverka i det fackliga arbetet, men sälj inte ut 
professionsfrågorna

• Chefsfrågor

• Gemensamt tidningshus

• Organisering av kongresser

• Upphandling av valsystem

• Digitaliseringsfrågan 

• Förmåner att förmedla vidare till medlemmarna

• Bemanning (en liten pool)

• En utredarkompetens på avrop

• Marknadsföringshjälp; layout etc. 

• Olika behov – om det inte finns intresse från de 
stora förbunden, kan man ha samverkan med de 
små förbunden

• Medlemsregister

Saco som facilitator för samverkan Saco som facilitator för samverkan 

Många önskar se Saco som en tydligare facilitator 
för samverkan mellan förbunden. Här finns olika 
spår som exempelvis kunskapsutbyte, utveckla 
samverkanslösningar, forma politik och ställningsta-
ganden. Saco är aktören med mandatet att ta den 
rollen. Nya metoder, arbetssätt och arenor behöver 
utvecklas för detta.

”Saco skulle kunna erbjuda en arena för dialog kring olika 
frågor, där vi kan testa saker, experimentera. Utan att man 
får skit för det. Vi måste ge varandra gummiband och våga 
testa nytt!”

”Saco skulle kunna vara facilitator för gemensamma behov, 
t.ex. medlemssystem, IT-infrastruktur, – om man klarar av att 
hålla i flaggan ordentligt.” 

Små och stora förbund Små och stora förbund 

Som konstaterat ovan är utmaningarna påtagliga 
kring förbundens olikheter i storlek. De lösningar 
som föreslås är dock mycket olika. Det finns de som 
önskar se en sammanslagning av de små förbun-
den. Andra hävdar styrkan i professionsinriktningen 
med en mycket hög organisationsgrad och önskar 
istället se mer samverkan. Vad är vägen framåt i 
detta?

Utveckla de gemensamma  Utveckla de gemensamma  
arenorna  arenorna  

Många lyfter fram den positiva utvecklingen av 
ordförandrådet, tillfället i september 2019 har lyfts 
fram av många. Det finns en stark önskan om att vi-
dareutveckla arenorna så att de än bättre tas tillvara 
för att föra dialog, experimentera, lära av varandra, 
forma politik etc. 

”Varför skickar vi anställda på olika träffar på Saco? Syftet är 
otydligt, därför blir möten otydliga. Då känns det inte viktigt.”

”Det senaste ordföranderådet är det bästa ordföranderåd jag 
har varit på.” 

”Att ha den här typen av samtal är vad Saco kan hjälpa oss 
med. Att få tänka fritt, få säga lite korkade saker. Det är 
annars alltid styrt av att leverera grejer.”

Våga sticka ut hakan och ta  Våga sticka ut hakan och ta  
mer yta mer yta 

En genomgående röd tråd i samtalen berör att Saco 
skulle behöver bli modigare, ta mer yta, våga ta 
debatt, vara obekväm. Vissa menar att det är en le-
darskapsfråga att välja att kliva fram och vara tydlig. 
Andra pekar på kopplingen till det otydliga upp-
draget. Saco måste inom sig definiera bättre vem 
man vill påverka, inom vilka frågor och i vilket syfte. 
Detta betyder också att våga driva frågorna internt. 
Här behöver också förbunden bli mer generösa i 
relation till Saco. 

”Bli väldigt vass, bli den där politikerna 
inte kan låta bli att prata med.”
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”Man måste acceptera att Saco driver frågor utan långa 
förankringsprocesser om man vill att de ska vara snabba. Då 
måste man signalera att de har vårt förtroende. Det kräver 
fingertoppskänsla och bra vetskap om vilka frågor som är 
viktiga för vem.”  

”Vi vill se ett modigare Saco som vågar vara lite obekväma.” 

Två frågor som Saco bör driva  Två frågor som Saco bör driva  
tydligare: den svenska modellen tydligare: den svenska modellen 
och utbildningsfrågornaoch utbildningsfrågorna

Två frågor har lyfts av många förbund som frågor 
för Saco att driva mer tydligt och konsekvent, den 
svenska modellen och utbildningsfrågorna. Förbun-
den efterfrågar en förstärkt position av Saco, att 
etablera sig än mer gentemot aktuella departement 
och vara uthållig.   

”Vi borde vara mycket tydligare i att vi jobbar för den svenska 
modellen. Idag är Saco otydligt.” 

”Tydliggör Sacos roll och uppdrag. Saco ska stå på två ben; 
yrkesidentiteten (man ska äga utbildningsdepartementet och 
utvecklingen för Sveriges universitet och högskolor) och att 
det ska löna sig att utbilda sig.”

”Ha starkt fokus på EU så att vi gör allt som står i vår makt för 
att värna den svenska modellen.”

”Lönefrågorna. Det finns mycket mer att göra kring detta. 
Gemensam kommunikationsstrategi.” 

Driv chefsfrågornaDriv chefsfrågorna

Saco har en resurs i de många cheferna som är 
anslutna. Här är flera förbund inne på att driva och 
utveckla chefsfrågorna inom Saco.   

”700 000 medlemmar och 130 000 chefer – en enorm 
styrka.” 

”När våra medlemmar blir chefer så tror de att de måste gå 
med i Ledarna”

Överraskningar, guldkorn, oväntat, extra uppriktigt
”Vi försöker försvara den svenska modellen i en föränderlig 
omvärld. Jag tror att vi kommer att förlora LAS och mini-
milöner. Var är vi då? Jag saknar det samtalet. Vi ligger 2 
kilometer efter.” 

”Det kan bli ett hätskt klimat från förbunden gentemot 
Sacokansliet. Det är som att vi som förbund tar ut vår egen 
frustration på mamma och pappa.”

”Vi borde prata om vad ett styrelsebeslut i Saco-styrelsen 
egentligen är. Och sen sätta samman styrelsen utifrån det”

”Slå ihop rubbet. Gör det till ett förbund istället för en fede-
ration, skulle ge samordningseffekter. Ett tidningshus som 
gör tidningar för de olika professionerna. Det skulle minska 
enormt mycket på OH-kostnaderna.”

”Saco borde långsiktigt tänka på att slå ihop sig med TCO, 
återta förhandlingsverksamheten och skaffa partsställning.”

”Jag skulle önska att alla vore med i de Sacogemensamma 
förhandlingsorganisationerna, eftersom det påverkar tilliten. 
Den viktiga frågan är hur vi gör när det inte är så och hur får 
man tilliten när det är så här? ELLER. Vad skulle man kunna 
göra för att göra det attraktivt för alla att vara med i Saco-al-
lianserna?” 

”Saco borde ta mycket avstamp i Agenda 2030 – det är ju 
vad politiken ska sikta mot. Vi i förbunden kan bidra med 
kompetens.” 

”Är de olika varumärkena viktigare än det gemensamma 
facket?”

”Det är en svaghet när man har en kongress som frågar ’Vem 
är vi? Vart är vi på väg? Kommer vi överleva?’”

”Vi som sitter på centrala avtal borde samlas på Sacos initi-
ativ, den rollen kan nog bara Saco ta. För att ha utbyte och 
kalibrera vad vi tycker inom Saco.”

”Rekryteringsfrågan är viktig då den minsta gemensam-
ma nämnaren för alla sacomedlemmar är universitet och 
högskolor vilket gör att vi främst bör rekrytera där. Det går 
att göra mycket bättre och mer kostnadseffektivt än idag 
om förbunden skulle gå ihop och skapa ett sätt att rekrytera 
tillsammans.”

Klart Saco ska synas –  
men kom inte in på vår 
planhalva.
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Det externa perspektivet
Avsikten med att bjuda in externa aktörer i Fram-
tidsutredningen är att få externa perspektiv på 
framtidens arbetsmarknad och inspel kring Sacos 
vidareutveckling. Det genomfördes som en fokus-
grupp med 11 personer från 10 olika organisationer 

under 2 timmar, och blev ett rikt och inspirerande 
samtal om framtiden.  

För frågor och deltagare, se bilaga 2. 

Bilden av Saco
Inledningen av samtalet var hur deltagarna ser på 
Saco.  

”Saco är som ett gäng kompisar,  
lite snälla.”

”Saco känns mindre spetsigt och bred, långsammare. 
Överlag med alla de politiska svängningarna är det viktigt att 
facket är starkt.”

”Fackförbund når inte ut, attraherar inte min målgrupp.”

”De andra facken är tydligare, Saco otydligt.”

”Jag är hyggligt okunnig om Saco. Vad är den stora fighten 
för Saco?”

”Saco är en relativt klok och resonabel part.” 

”Saco står för det evidensbaserade, inte jättepolitisk, inte 
partisk och står på vetenskaplig grund.” 

”Ofta ser andra politiskt rött när de associerar till facket, lite 
synd då Saco är partipolitiskt obundna. Ofta missar andra 
Saco och det finns en dubbelhet i det.”

”Saco är som ett matbord  
någonstans, men som bara är  
dukat för de som är ditbjudna.”

Perspektiv på framtidens arbetsmarknad och Saco

Förändringen av arbetsmarknaden Förändringen av arbetsmarknaden 
mer fundamental mer fundamental 

Arbetsmarknaden har alltid förändrats, men nu är 
förändringarna mer fundamentala än tidigare, bland 
annat genom teknikutvecklingen (robotisering/auto-
matisering). Det finns också en risk att större klyftor 
skapas genom teknikutvecklingen. Konkurrensen 
som det exportberoende Sverige utsätts för är 
hårdare än tidigare. Arbetsmarknaden mer svårför-
utsägbar och kommer innebära stora förändringar 
för både individ och samhälle. Vilka är Saco till för? 
Lyssna på dem. Organisera även egenanställda.

Hur ser kollektivets framtid ut?Hur ser kollektivets framtid ut?

Vilken värld är vi på väg in i? Hur ser människor på 
att vara en del av ett kollektiv idag när idealet har 
varit att alla kan hantera allt själva? Det kan kännas 
fördummande att vara del av ett kollektiv, och fack-
et blir då inte det naturliga sättet. Hur kommer våra 
ideal och värderingar att förändras framåt? Finns 

det plats för långsiktiga folkrörelser i framtiden eller 
måste man bli mer aktivitetsbaserad?

Vägen till trygghet för unga – inte Vägen till trygghet för unga – inte 
via föreningsengagemangvia föreningsengagemang

Dagens unga önskar trygghet, men organisering/
föreningsengagemang känner man inte till alter-
nativt tycker man inte är vägen till denna trygghet. 
Loppet är inte kört, men man måste vara mycket 
närmare sina presumtiva och nuvarande medlem-
mar om det ska lyckas. Facken har stelnat och blivit 
institutioner – det lockar inte de unga. Fråga de 
unga vilka som är de viktigaste frågorna; vilket är 
klimatfrågan. Undervärdera inte den!

Kompetensfrågor – en roll för  Kompetensfrågor – en roll för  
facketfacket

Korta, spetsiga, eftergymnasiala utbildningar 
behövs, främst för att unga ska komma snabbare 
ut på arbetsmarknaden men även för att äldre ska 
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kunna uppdatera sin kompetens. Högre utbildning 
finansieras inte i den utsträckning som behövs. 
Om vi inte tänker nytt om utbildningar är det andra 
som gör det: Amazon – har skapat egen akademi, 
öppen för alla, leder vidare till arbetsförmedling, blir 
i förlängningen ”globalt distribuerad bruksort”. Saco 
kanske skulle kunna ta en ny spännande roll som 
kompetensförsäkringsaktör ihop med akademin 
för att klara av stora kompetensomställningar. Saco 
borde agera för en hållbar finansiering av högre 
utbildning. Kompetensutveckling, är det anledning 
till fackligt medlemskap? Hur lite demokrati krävs för 
att en organisation fortfarande kan vara demokra-
tiskt? Hur viktigt är demokratin?

Mer flexibelt arbetsliv och  Mer flexibelt arbetsliv och  
existentiella frågorexistentiella frågor

Vi ser en rörelse mot ett mer flexibelt arbetsliv. 
Unga ställer högre krav på hälsa och ett hållbart 
liv. Dagens stress finns inte bara i arbetslivet, utan 
i ”hela livet” och det påverkar både arbetslivet och 
medlemmarna som människor. De behöver bra 
chefer – och kunna vara sina egna chefer. Hur kan 
vi skapa mer av ”arbetlivstrygghet”? Former och 
strukturer för det? Också för att kunna ändra om, 
byta karriär osv. Människor verkar vilja ha både 
tryggheten från anställning och fördelarna med en 
egenanställning. Många vill också jobba mindre, 
det är viktigt. Vi ska jobba längre men kanske inte 
jobba heltid längre? Kan Saco stå för en utveckling 
mot mer existentiella frågor? För kortare arbetstid. 
Saco borde driva en tydligt progressiv utveckling av 
samhället med bättre arbetslivsbalans.

Var inte bara försäkringsbolagVar inte bara försäkringsbolag

Vad ska de fackliga organisationerna vara? Arbets-
marknadsfrågor måste vara centrala men också en 
större motivation att sätt in det fackliga i ett sam-
hällsperspektiv. Var inte bara försäkringsbolag utan 
ta in det större perspektivet. Syftet är solidaritet och 
vi måste motivera samhällsengagemanget.

Saco syns för liteSaco syns för lite

Saco syns ibland, men för lite. Och var är förslagen? 
Det räcker inte med ”å ena sidan, å andra sidan”.  
Välj ett fåtal viktiga frågor, hamra dem och visa på 
konkreta resultat av det ni gjort. Var mer tydlig i det 
offentliga rummet.
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Bilaga 1
Deltagande förbund/organisationer/grupper 
• Akademikeralliansen
• Akademikerförbundet SSR
• Civilekonomerna
• DIK
• Fysioterapeuterna
• Jusek
• LR
• Naturvetarna
• Officersförbundet
• OFR
• Reservofficersförbundet
• Saco presidium
• Saco kansli
• Saco ledningsgrupp
• Saco studentråd
• Saco-P
• Saco-S
• Sjöbefälsföreningen
• SRAT
• Sulf
• Sveriges arbetsterapeuter
• Sveriges arkitekter
• Sveriges farmaceuter
• Sveriges ingenjörer
• Sveriges läkarförbund
• Sveriges psykologförbund
• Sveriges skolledarförbund
• Sveriges tandläkarförbund
• Sveriges veterinärförbund

Deltagande funktioner
Totalt har 76 personer deltagit. De fördelar sig på 
följande funktioner:

• 23 kanslichefer/förbundsdirektörer/vd, biträdande 
kanslichefer/förbundsdirektörer

• 21 ordföranden, vice ordföranden
• 9 förhandlingschefer
• 6 studenter + studentrådets medlemmar
• 7 chefer (olika ansvarsområden)
• 4 kommunikations/informationschefer
• 3 förbundssekreterare
• 2 ombudsmän
• 2 strateger/utvecklare

Frågeställningar
1. Varför är ert förbund med i Saco?
2. Vad ger er legitimitet hos era medlemmar?
3. Hur ser ni på akademikerbegreppet som den 

sammanhållande faktorn för Saco? För- och 
nackdelar inför framtiden

4. Vad gör det attraktivt för er att vara med i 
Saco? Vilka är Sacos styrkor?

5. Vad gör det mindre attraktiv/problematiskt för 
er att vara med i Saco? Vad är Sacos svaghet-
er?

6. Den interna konkurrensen – vad har den för 
påverkan på er? 

7. Hur sannolikt är scenariot? Vilken påverkan 
skulle det få på er som förbund?

8. Vilken är er viktigaste framtidsfråga?
9. Hur rustade är ni inför framtiden?
10. Vilka förändringar vill ni se av federationen? 

Vad bör vi behålla? Vad bör vi släppa?
11. Vilka är den viktigaste dilemmana/frågorna 

inom federationen som vi måste prata om? 
12. Gradera på skala: Hur stor är förändringen som 

behövs? 
13. Gradera på skala: Ert deltagande i federatio-

nen i dagsläget; attraktivt – problematiskt?

Intervjuare
Marie Kaufmann, Next Stop You AB
Amanda Sjöquist, Saco 
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Bilaga 2
Deltagande personer/organisationer
• Carl Heath, Vice president, Rise
• Fredrik Torberger, Director Citizens & Societies, 
Kairos future

• Frida Lagergren, Head of If Portfolio & Partners, If
• Håkan A Bengtsson, Vd, Arenagruppen
• Jacob Clarin, Vice ordförande, Sveriges elevkårer
• Malin Påhls, Näringspolitisk expert, Företagarna
• Monica Welmer, Hr-Chef , UHR
• Pelle Ahlin, Expert utbildning och samhälle,  
Ungdomsbarometern

• Shawn Mendes, Enhetschef, UHR
• Simon Edström, Vice ordförande, SFS
• Stephen Schad, CEO (på Frilans Finans) ,  
Egenföretagarnas branschorganisation 

• Från Saco: Göran Arrius, Mari Ternbo, Amanda 
Sjöquist, Marie Kaufman

Frågeställningar
1. Hur ser du på Saco?
2. Vad ser du kommer ha störst påverkan på 

arbetsmarknaden mot framtiden?
3. Hur ser du på ett scenario om ett försvagat 

fackligt uppdrag – är det sannolikt? Vad borde 
Saco göra?

4. Hur ser du på ett scenario om ett mer vär-
deringsstyrt engagemang hos unga – är det 
sannolikt? Vad borde Saco göra?

5. Vad behöver Saco göra nu för att vara relevant 
inför framtiden?

6. Medskick till Saco?
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Dokumentation från 
Framtidssmedjan

13 mars 2020
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Framtidsutredningens 
uppdrag
Framtidsutredningens uppdrag är att utifrån förbundens 
nulägesanalyser och framtidsspaningar lägga förslag på hur 
federationen kan nyttja sin fulla potential för en livskraftig, hållbar 
federation.
Resultatet av utredningen ska ge förslag på förändringar 
federationen kan, vill och har för avsikt att genomföra. 

2

70/157



!!?

Intervjusamtal
med förbunden +
förhandlingorg.
sep - dec

Externa
aktörer
20 jan

Framtids-
smedja
13 feb

Dialog om 
nuläge 
och 
förslag 

Utrednings-
förslag
april

Samman-
ställning
jan - feb

Förankring av
uppdrag/process
aug - sep

!?!

Styrelse
maj
juni

Information, 
dialog och 
beslut om 
förslag

Ordförande-
råd
17 mars

Dialog och 
förädling av 
förslag

!!?

A. 
Framtidens 
arb.markn.  

B. 
Beskrivning  
federationen

.

Framtidsutredningen

Fortsatt 
utvecklingsresa… 

C och D.  
Förbundens 

analys / Externt 
perspektiv

Kongress
Åter-
rapportering 
och ev. beslut
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Avsikten med 
Framtidssmedjan
• Bidra till framtidstro och sense of urgency –

därför gör vi det här!
• Börja forma förslag kring hur vi kan, vill och har 

för avsikt att utveckla vår federation till att vara 
en relevant aktör inför framtiden

• Öppna samtal, dela idéer och kunskap, 
identifiera hur hantera målkonflikter och 
dilemman samt finna vägarna framåt

• Testa former för dialog, strategiska samtal, 
inflytande och vägval inom federationen

• Aktivera ledarskap och delaktighet för det 
gemensamma utvecklingsarbetet av vår 
federation

4
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Deltagarnas 
förväntningar
på dagen
• Våga vända på stenarna
• Komma vidare så vi kan vara en stark part
• Tydligt vad förbunden och Saco ska göra
• Enas om en bra väg framåt
• Att vi lägger grunden för att förändra grunderna 

för hur Saco arbetar
• Hitta gemensamma nämnare, men också 

sådant som ger energi
• Uppriktighet, att vi ser verkligheten som den är 
• Lägga bra förslag
• Måste göra skillnad
• Stärka den politiska rösten
• Uppriktighet som leder till förändring
• Bil mer ett vi idag

5
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Framtidssmedjans innehåll
Nuläge för federationen – hur ser vår gemensamma 
grund ut?
Framtidens utmaningar – introduktion 
Framtiden: Hur vill vi att vår federation ska se ut om 10 
år?
Handling: Så vill vi utveckla vår federation 
Vilka möjliga steg behöver vi ta nu för att kunna bli en mer 
livskraftig, hållbar federation mot framtiden? Arbete i 
grupper. Summering av resultat. Prioritering

6
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Nulägesbild av vår 
federation 2019/2020

7

27 dialogsamtal med ca 100 personer 
från förbund, förhandlingsorganisationer, Saco 
studentråd, Sacos ledningsgrupp, Sacos 
presidium Sacos kansli och externa aktörer
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Grupparbete: 
Nulägesdialog om 
vår federation

Med utgångspunkt i delrapporten: 
1. Kom fram till vad ni ser som de 3 mest 

utmärkande / betydelsefulla styrkorna
med federationen. 

2. Kom fram till vad ni ser som de 3 mest 
utmärkande / betydelsefulla 
svagheterna med federationen.

3. Något som bör läggas till, justeras eller 
tonas ned i nulägesbilden?

4. Vilka är våra största möjligheter inför 
framtiden att ta vara på nu?
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• Statistik. För många det viktigaste 
Saco gör. Lite tråkigt men…

• Starkt varumärke. Starka förbund 
och professioner

• Akademikerbegreppet
• Representerar professioner
• Vara del av något större
• Tydligt professionsfokus
• Varumärket
• Varumärket – en dörröppnare 

genom styrka, antal – kännedom
• Gemensamma utmaningar –

gemensamma lösningar

Viktigaste styrkorna:
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• Saco statistik 
• Akademikergemenskap
• Breda samhällsfrågor, politik, opinion
• Starkt varumärke
• Samlad professionskompetens
• Del av något större – kan utveckla mer
• Del av något större
• Politik, opinion & samhällsfrågor. Saco 

ger bra arenor för påverkan
• Öppnar dörrar
• På rätt väg
• Kunskap

12

Viktigaste styrkorna:
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• Otydligt uppdrag
• Olikheterna i förbunden
• För lite action!
• Saco har ett otydligt uppdrag
• Saco syns för lite
• Trögrörligt/intern konkurrens
• För lite samverkan
• Otydligt uppdrag
• Oklar rollfördelning
• Syns för lite
• Otydligt uppdrag och värld
• Otydlighet i uppdraget

Viktigaste svagheterna:
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• Negativ stämpel – fackförbund
• För lite samverkan – som leder till något 

konkret!
• Akademikerbegreppet
• Otydligt uppdrag
• Små och störa förbund (utmaning)
• Likheten med TCO
• Marknadsandel/legitimitet
• Förväntan på konsensus = utspätt och 

långsamt
• Konkurrensen
• Kortsiktiga utspel
• Inte tillräckligt fokus på svenska modellen

Viktigaste svagheterna:
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• Tonas ner: för lite framtidsinriktning
• Justera upp: synergieffekter
• Läggas till: Varumärke starkt/svagt? 

Vems? För vem är det starkt? För 
vilka behöver det vara starkt?

• Saco har tillträde till sammanhang 
som enskilda förbund inte har 
tillträde till

• Sao har en systembevakande roll 
vad gäller t ex svenska modellen. 
Gemensam affärsidé

• Tona ner: Fackförbund – negativ 
stämpel

Justeras i nulägesbilden:
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• Otydliga begrepp
• Otydligt förhandlingsorganisation, 

politik, profession
• Förhandling lever sitt eget liv
• Partipolitiskt obunden
• Akademikerbegrepept är föråldrat
• Makten som de stora har
• Läggas till = likhet med TCO
• Nyansera ”gammaldags”

Justeras i nulägesbilden:
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• Solidaritet
• Kvalificerat utredningsarbete och 

fakta
• Saco driver politik, opinion och 

breda samhällsfrågor
• Den nya arbetsmarknaden
• Att vi representerar det nya 

arbetslivet
• Vi äger problemet (många av 

svagheterna är interna)
• Utbildningsfrågor
• Vilja finns, arbete pågår, alla deltar
• Engagemanget i rummet

Största möjligheter nu:
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• Relativt starkt utgångsläge (bättre 
än konkurrenter)

• Professionerna
• Professioner
• Brysselkontoret
• Att vi organiserar alla med högre 

utbildning
• Att vi vågar lyfta på stenarna
• KASAM – breddad representation
• Rekryteringsbas
• Värderingar
• All samlad kompetens

Största möjligheter nu:
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Framtiden för vår 
federation mot 2030
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”Svensk fackföreningsrörelse är på dekis och nedförsbacke. Kan vi inte visa 
att vi har 60-80% i medlemsanslutning så är det kört för den svenska 
modellen. Det är där fighten står. Men det går inte när förbunden fightas mot 
varandra. Vi måste komma överens om vad som är problemet, sätta det på 
bordet och jobba utifrån det. Så länge man inte har kommit överens om det så 
kan man inte lösa problemet.” 

Scenarier om framtiden
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Grupparbete:

Hur vill vi att vår 
federation ska se ut 
om 10 år? 
Om vi har lyckats med allt, hur ser 
det ut? Vad är det bästa som kan 
hända?
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Sacofederationen 2030
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Sacofederationen 2030
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Sacofederationen 2030
92/157



25

Sacofederationen 2030
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Centrala inslag i gruppernas 
visioner 

• Saco i topp bland ungdomars fackliga engagemang, lockar till 
solidaritet

• Ny ordförande 29 år

• Agenda 2030
• Den svenska modellen på export
• Livslönen positiv för alla akademikeryrken

• Saco är största federation, bäst på medlemsengagemang
• Sacos GIG-sektion

• Hållbart arbetsliv
• ”Kollektivavtalet gav mig livet åter” – livslångt lärande, omställning. 

Kollektivavtal når 100% täckning på svenska arbetsmarknaden. 
Amazon tecknar ramavtal globalt 

• Huvudtalare i Davos: Så blev Sverige bäst på utbildning, forskning 
och omställning

• Saco tog fighten, Sacoförbunden tog striden, medlemmar 
strömmar till Saco efter konflikten

• Professionsinitierad satsning på know-how

26

94/157



27

Handling: Vilka steg ska vi 
ta för att utveckla vår 
federation?
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”Vilka nya ställningstaganden och 
förändringar krävs av oss som 
federation för att vi ska bibehålla en 
stark facklig värdegrund och 
professionsbas samtidigt som vi 
matchar omvärldens krav och 
medlemmarnas förändrade behov, 
beteenden och värderingar?”

28

Framtidsutredningens 
huvudfråga:
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”Jag hoppas på en nystart; Det nya Saco. Nu riggar vi 
organisationen för att vara relevant nästa 50 år.”

”Förändringen måste inte vara smärtsamma beslut utan 
en förändring i förhållningssätt, och det är en ganska stor 

resa; en kulturförändring”
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Förändringsförslag
Från delrapporten: 
1. Utveckla kulturen till att vara framtidsinriktad, snabbrörlig och 

tillitsbaserad
2. Definiera Sacos roll & uppdrag
3. Behåll och vidareutveckla akademikerbegreppet
4. Mer av de unga
5. Mer samverkan och samarbete – dra nytta av 

stordriftsfördelarna
6. Saco som facilitator för samverkan
7. Små och stora förbund
8. Utveckla de gemensamma arenorna
9. Våga sticka ut hakan och ta mer yta
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Förändringsförslag
Från delrapporten: 
10. Två frågor som Saco bör driva tydligare: den svenska modellen och 

utbildningsfrågor
11. Driv chefsfrågorna
12. Det är förbunden som måste förändras

Externa medskick:
1. Kompetensfrågor – en roll för facket. 

- Driv på för korta utbildningar
- Hållbar finansiering av högre utbildning,
- Ta roll som kompetensmäklare ihop med akademin.

2. Mer flexibelt arbetsliv – Saco borde driva en progressiv utveckling av samhället med 
bättre arbetslivsbalans, existentiella frågor.

3. Saco syns för lite.
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Grupparbete: 
Vilka möjliga steg behöver vi 
ta nu för att kunna bli en mer 
livskraftig, hållbar federation 
mot framtiden?
1. Samtala om och kom fram till 4 

konkreta förslag till steg / initiativ 
/ utvecklingsområden att satsa på 
som ni tror på kommer lyfta vår 
federation

2. Samtala om och kom fram till 2 
saker (ex. företeelser / aktiviteter 
/ arenor etc.) som vi bör sluta 
med inom federationen
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Individuell 
prioritering:
1. Vad ser du är viktigast att 

prioritera och verkligen satsa 
på? Indikera genom att fördela 
dina 5 pluppar. Fördela dem som 
du vill.

2. Vad tycker du är viktigast att vi 
slutar med? 
Indikera genom att fördela dina 2 
pluppar. Fördela dem som du vill. 
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Förslag till utveckling:
STUDENTREKRYTERING (22)
• Sacoförbunden måste synas mer på universiteten (15)
• Studentrekrytering (7)

SVENSKA MODELLEN (19)
• Folkbildning kring svenska partsmodellen (12)
• Två frågor som Saco bör driva tydligare: den svenska 

modellen och utbildningsfrågorna (7) 

SAMVERKAN (18)
• Samverkan för gemensamma utmaningar. Att göra 

listor. Frivilligt (9)
• Utforska fler synergieffekter utöver statistiken (9)

SACO SOM FACILITATOR (18)
• Saco som facilitator för samverkan och utveckla de 

gemensamma arenorna (15)
• Saco initierar/samordnar samverkan/workshops för 

förbund med liknande problem (7)
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TANKESMEDJA (18)
• Fördelar/nackdelar med tankesmedja
• Fristående tankesmedja (18)

SACOS ROLL OCH UPPDRAG (17)
• Definiera Sacos roll och uppdrag
• Utveckla och förtydliga Sacos roll och uppdrag i relation 

till vad kongressen har beslutat (17)

MAKRONIVÅ (15)
• Makronivå: Generell politik, utbildning, skatter, pension, 

internationella (15)

PROFESSION/UTBILDNINGSFRÅGOR (13)
• Lyfta fram professionerna Utbildningsfrågor USP (13)

VÄRDERINGAR (12)
• Värderingar. Hållbarhet, jämställhet, demokrati (12)
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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING (12)
• Extern representation i styrelsen (3)
• Att Sacostyrelsen ska bestå av en representant per 

Sacoförbund (5)
• Skulle en förändrad sammansättning av styrelsen få 

bort – frågan om stora och små förbund – känslan av 
vi och dem? (4)

SACO DRIVA SJÄLVSTÄNDIGT (10)
• Definiera och ge mandat åt Saco att självständigt 

driva vissa frågor, t ex utbildning ska löna sig, 
utbildningskvalitet, EU-bevakning (10)

STATISTIK (9)
• Statistik. Livslöner. Saco lönesök (9)

TRYGGHET, OMSTÄLLNING (7)
• Trygghet. Nya modeller. Omställning (7)

SACO SERIVCE (6)
• Saco skapar: Saco-HR, Saco – Pool, Saco-7 och 

Saco-upphandling (6)
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CHEFSSTÖD (4)
• Att Saco skapar chefsstöd i samverkan med Saco-

förbund (4)

KOMPETENSFRÅGOR (1)
• Kompetensfrågor (1)

STÄRK SACOKULTUREN (1)
• Stärka Saco-kulturen på olika sätt, exempelvis 

nätverk, AW, osv. (1)

STRATEGISK KARTA FÖR SACO
• Framtagning av strategisk karta för Saco t.o.m

2030. Välj 4-5 strategiska områden. Fortbildn? 
Modellen?/akademikerbegreppet?
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Att sluta med: 
• Mer kollektivt tänkande än ”what’s in 

it for me” som förbund (17)
• Välj färre frågor att opinionsbilda 

kring. Smalare och vassare (17)
• Hålla tyst om små– stora förbund (3)
• Älta gamla synder(2)
• Bort med förhandling, lokala 

mötesplatser och Saco 
studentmässa (2)

• Alltid tänka VI, aldrig tänka DEM (2)
• Sluta låtsas att vi vill ha ett starkt 

Saco (1)
• Chefsråd utv eller ta bort!
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Vad händer nu?
1. Summering och bearbetning av 

Framtidssmedjans resultat
2. Avstämning vid Ordföranderådet 17 

mars
3. Summering och bearbetning av 

Ordföranderådets medskick. 
Utredningsförslag skrivs.

4. Dialog, beslut Styrelse maj
5. Dialog, beslut Styrelse juni
6. Fortsatt utvecklingsarbete inom 

federationen
7. Avrapportering kongress 2021
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Framtidsutredningens 
förslag till utveckling  
av Sacofederationen
Marie Kaufmann

7 maj 2020
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Framtidsutredningens förslag till utveckling av Sacofederationen 

 1 

Bakgrund 
Med utgångspunkt i de diskussioner och grupparbeten som genomfördes vid 
framtidssmedjan den 13 februari 2020, har framtidsutredningen tillsammans med 
Sacos ledningsgrupp arbetat vidare på uppdrag av styrelsen med analys och 
bearbetning av utredningens material. Avsikten har varit att ta fram ett underlag 
för fortsatt dialog i federationen liksom för diskussion och ställningstaganden i 
Sacos styrelse. 
 
I detta dokument behandlas  
• behov och önskemål som framkommit under framtidssmedjan och under ut-

redningens övriga arbete 
• syften som bedöms ligga bakom behoven och önskemålen, samman-

fattningar och tolkningar av bakgrunden till de konkreta förslag som lämnats 
(att federationen först tydliggör vad den önskar uppnå är en förutsättning 
kunna identifiera och välja adekvata insatser) 

• möjliga åtgärder. 
 
Innehållet har samlats under olika teman. Många teman har kopplingar till 
varandra och ett antal åtgärder stödjer flera teman. Den struktur som valts här är 
bara en av flera möjliga. 
 

Strategisk avsikt för utvecklingsarbetet 
För att tydliggöra vad Saco vill med utvecklingen av federationen och samtidigt 
ge kraft åt utvecklingsarbetet bör en strategisk avsikt formuleras. Under 
framtidsutredningens arbete har hittills ett antal förslag och inspel lämnats. 
Utredningen framhåller att en vision eller avsikt, som alla ställer sig bakom och 
som hålls vid liv, behövs som bakgrund när en bedömning ska göras av hur 
relevanta eller prioriterade förslagen nedan är.  
  
Det handlar om en specifik strategisk avsikt för framtidsutredningen och det 
utvecklingsarbete som ska genomföras, I den strategiska avsikten är det 
angeläget att prioritera det som är mest angeläget att förändra, liksom att kunna 
avstå från att inkludera allt. 
 
Tydliga signaler under framtidsutredningens gång är en uttalad önskan och ett 
behov av att åstadkomma ett värderingsskifte med en mer ”uppdaterad” kultur i 
federationen, en kultur där förtroendet och tilliten stärks. Utöver det finns det 
också ett uttalat behov av att en mer snabbrörlig och framtidsinriktad kultur 
utvecklas, med starkt fokus på solidaritet med och inom federationen. Den 
strategiska avsikten ska samla och rusta federationen att ta sig an alla externa 
utmaningar. 
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Avsikten bör adressera de mest angelägna utmaningar som federationen står 
inför. Inspel från dialogerna i framtidsutredningen handlar framför allt om ett 
minskat fackligt engagemang, hotet mot den svenska modellen och ett tydligt 
värderingsskifte i samhället, särskilt hos unga. 
 

Strategisk avsikt till 2022 
Förslag för Sacos styrelse att ta ställning till vid mötet i maj:  

  
”Federationen genomför framtidsutredningen och utvecklingsarbetet för att 
senast år 2022 ha åstadkommit en ökad samling inom federationen med stärkt 
förtroende, solidaritet och öppenhet. 
  
Tillsammans ska vi då ha bidragit till ett ökat fackligt engagemang i samhället, 
tydliggjort federationens röst i samhällsdebatten, vuxit som federation och 
utvecklat den svenska partsmodellen så att den bidrar till att skapa ett hållbart 
framtida arbetsliv. 
 
Genom framtidsutredningen har vi även åstadkommit en vidareutvecklad och 
klargörande rollfördelning avseende förbunden, förbundens förhand-
lingsorganisationer, federationen som sådan och Sacos kansli.” 
 

Analys och förslag 
Samtliga åtgärder inom ramen för detta dokument har som övergripande syfte 
att stärka förtroendet och banden inom federationen. Allt kommande 
utvecklingsarbete ska präglas av och bidra till lärande, innovation och tillit. 
Särskilda krav ställs på framåtblickande och visionärt förhållningssätt när 
federationens framtidsfrågor ska utredas och konkretiseras.  
 

1. Demokrati och samverkan 
Ett övergripande syfte med avsnittet “Demokrati och samverkan” är att adressera 
frågor som väckts angående nuvarande förutsättningar för förbundsinflytande, 
problematiseringen om skillnaden mellan stora och små förbund etc. I 
utredningsarbetet har det framförts önskemål om att se över förbundens 
möjligheter till inflytande och därmed utformningen av de olika demokratiska 
organen inom federationen. Det är också viktigt att utveckla federationens 
mötesytor för inflytande och samverkan i klivet framåt, mot en mer lyhörd och 
vital federation.  
 

1.1 Kongress, styrelse, ordföranderåd – formella organ 
Några av de frågor som diskuterats under utredningens arbete har varit sty-
relsens sammansättning, förhållandet mellan de förbund vars företrädare sitter i 
styrelsen och de förbund som inte är en del av styrelsen samt frågan om 
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huruvida enbart förbundens förtroendevalda företrädare ska kunna vara en del 
av Sacos styrelse. 

 
Ytterligare en fråga har varit syftet med ordföranderådet. Rådet har ofta in-
kluderat både ordförande och kanslichefer. Detta har bidragit till att ordfö-
randerådets roll och status som rådgivande organ till styrelsen har uppfattats 
som oklart.  

 
Syfte med eventuella förändringar:  
Att säkerställa och utveckla inflytande för och förankring med alla förbund. Att 
säkerställa demokratiska organ som är anpassade till den tid vi lever i, fördjupar 
demokratin inom federationen och samtidigt nyttjar federationens samlade 
kompetens och erfarenhet. 
 
Kongressen  
Förslag läggs till Sacos styrelse inför mötet i juni. 
 
• Överväg om förbundens inflytande och mandat i Sacos kongress behöver 

omprövas och ändras och i så fall hur. 
 
 
Styrelsen och ordföranderådet 
Förslag för Sacos styrelse att ha en inriktningsdiskussion om vid mötet i maj: 
 
• Överväg om och i så fall hur representativiteten och delaktigheten i Sacos 

styrelse kan utvecklas.  
 
• Ta ställning till ordföranderådets roll och överväg om något organ ska 

tillkomma eller utgå.  
 
Alternativ A 
Förändra Sacos styrelsesammansättning så att alla förbund har en given plats, 
vilket utökar antalet styrelseledamöter till 21. Det blir då fråga om en stor styrelse 
som i sin tur i så fall kan behöva ett arbetsutskott. Arbetsutskottets ledamöter 
kan väljas antingen av kongress eller av styrelse. Då alla förbund har del av 
styrelsearbetet förlorar ordföranderådet sin huvudsakliga funktion och kan 
därmed utgå.  
 
Alternativ B 
Behåll nuvarande stadga intakt och fokusera på att utveckla mötesformer, 
förtydliga och vitalisera befintliga organs funktioner och syften med ut-
gångspunkten i att Saco har en bra befintlig demokratisk grundstruktur. 
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Alternativ C 
Kombinera alternativ A eller B med en rådgivande förbundskonferens mellan 
kongresserna, där samtliga förbundsstyrelser har möjlighet att delta. 
 

1.2 Förtroende, relationer – informella aspekter av demokratin 
Det har i utredningsarbetet framkommit att det finns olika bilder av hur sam-
arbete och sammanhållning inom federationen fungerar. I vissa fall upplevs det 
ha uppstått brist på förtroende som försvårat gemensamma initiativ och 
aktiviteter. 
 
Syfte med eventuella förändringar:  
Att stärka samarbetet och sammanhållningen i federationen. 
 
Förslag för Sacos styrelse att ha en inriktningsdiskussion om vid mötet i maj: 
 
• Utveckla förtroendet inom federationen genom att ta fram och hos förbunden 

förankra en gemensam värderings- och uppförandekod för federationen.  
 

• Överväg att genomföra en undersökning av förtroende och tillit inom fe-
derationen vid två tillfällen, dels som ”nollmätning” hösten, dels efter 
kommande ordinarie kongress våren 2022.  

 

1.3 Kontrakt inom federationen 
Denna del handlar om det uttalade behovet av att förtydliga olika roller och 
funktioner inom federationens komplexa struktur. Sacofederationen kan 
upplevas som svåröverskådlig med inslag av otydliga hierarkier och mandat.  
 
Syfte:  
Att göra roller och uppdrag tydligare inom federationen. 
 
Förslag för Sacos styrelse att ha en inriktningsdiskussion om vid mötet i maj: 
 
• Skapa kontrakt förbunden emellan samt mellan förbund och Saco som 

tydliggör vad federationens olika delar åtar sig i förhållande till varandra. 
 

• Formulera i dialog mellan Sacos styrelse och förbunden vilka förväntningar 
och åtaganden som ömsesidigt finns och bejakas förbunden emellan samt 
mellan federation och förbund. Där så är relevant involverar förbunden sina 
förhandlingsorganisationer i processen. 
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2. Samarbete och stöd 
Här adresseras frågor om behov av utökat samarbete mellan förbunden inom 
påverkansarbete, sakfrågor och andra verksamheter samt frågor om 
federationsgemensamma lösningar via Sacos kansli.  

2.1 Samarbete mellan förbunden inom påverkansarbete 
Syfte:  
Att stärka förutsättningarna för Sacoförbund att tillsammans utgöra tydligare 
aktörer i specifika samhällspolitiska frågor utifrån profession och samhällssektor. 
 
Förslag för Sacos styrelse att ha en inriktningsdiskussion om vid mötet i maj: 
 
• Ta initiativ som kan stödja och facilitera att förbunden samverkar i sektorsvisa 

grupper baserade på de samhällsområden där de verkar. En indelning skulle 
exempelvis kunna vara grupper för förbund inom utbildning, hälsa, samhälle, 
teknik/naturvetenskap. Ett förbund kan vid behov ingå i flera grupper. Olika 
grupper kan ha olika förutsättningar och fungera på olika sätt beroende på 
samarbetets karaktär. Fokus ligger på att åstadkomma gemensam nytta vid 
givna tillfällen, inte att skapa statiska strukturer. 

 

2.2 Modeller för utökat samarbete eller integration  
Under utredningens arbete har det framkommit önskemål om att utöka olika 
former av samarbete förbund emellan i gemensamma verksamhetsfrågor. Här 
adresseras bland annat frågor som rör skillnader i förutsättningar mellan stora 
och små förbund. 

Syfte:  
Att skapa möjligheter för fler förbund att åstadkomma en mer kostnadseffektiv 
verksamhet och samtidigt säkerställa bibehållet fokus på professionerna.  
 
Förslag för Sacos styrelse att ha en inriktningsdiskussion om vid mötet i maj: 
 
• Undersök former och modeller för utökat samarbete mellan förbund i form av 

gemensam utveckling, gemensamma funktioner och liknande. Beakta 
tidigare, befintliga och möjliga former av förbundssamarbeten vad gäller 
exempelvis chefs- och egenföretagarfrågor, medlemsrådgivning, 
medlemsservice, studentrekrytering samt möjlig samverkan om teknisk 
utveckling. 
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2.3 Federationsstöd och service 
I detta avsnitt återfinns frågor om rollfördelningen mellan förbund (inklusive 
förbundens förhandlingsorganisationer) och Sacos kansli. Här ryms frågor om nu-
varande och framtida behov av ökat kostnadsfokus och därmed effektivisering 
av stödfunktioner och samordning av verksamhet. Några nuvarande exempel är 
medlemsregisterhållning till stöd för centralt och lokalt förbundssamarbete, 
statistikfunktion, enkätverktyg och Saco Lönesök. Även inom detta område 
berörs frågor som handlar om skillnaden mellan stora och små förbund. 
 
Syfte:  
Att se över nuvarande – och skapa nya förutsättningar för – kostnadseffektivt 
stöd och samordning inom federationen. 
 
Förslag läggs till Sacos styrelse inför mötet i juni. 
 

3. Sacofederationens struktur 
Här lyfts strategiska och operativa frågor som följer av problematiseringen av 
akademikerbegreppet. Vilka utbildnings-, kompetens- och/eller profess-
ionsgrupper ska eller bör framöver organiseras inom Sacofederationen? Vilka 
nya yrkesområden/grupper saknar idag tillhörighet där Saco kan vara ett fullgott 
alternativ? Vilka nya förbund bör själva eller som delar av ett redan befintligt 
Sacoförbund kunna rymmas inom Sacofederationen? Hur kan Saco som 
federation möta behovet av utökat samarbete mellan förbunden i syfte att 
åstadkomma mer kostnadseffektiva lösningar för långsiktigt hållbara och 
bärkraftiga verksamheter?  
 
Även frågor som ägs av respektive förbund återfinns här. De har lyfts inom 
ramen för framtidsutredningen och bedömningen är att de trots sin organi-
sationspolitiska känslighet behöver tas upp inom detta avsnitt. 
 

3.1 Professioner inom Sacofederationen  
Akademikerbegreppet är en tydlig gemensam nämnare för federationens 
förbund. Då omvärlden och utbildningsväsendet är i förändring har frågan om 
akademikerbegreppets betydelse lyfts fram i framtidsutredningens arbete.  

Syfte:  
Att såväl externt som internt inom Sacofederationen förtydliga vilka professioner 
som organiseras av förbund inom Sacofederationen, vilka utbildningar som kan 
leda till medlemskap i ett Sacoförbund och i förlängningen i vilka akademikers 
intresse Saco som centralorganisation uttalar sig. 
 
Förslag för Sacos styrelse att ha en inriktningsdiskussion om vid mötet i maj: 
• Arbetsmarknaden liksom det högre utbildningsväsendet är idag i påtaglig 

och snabb förändring där synen på formell och reell kompetens förändras, 
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tidigare yrkesutbildningar akademiseras, yrkesutbildade efterfrågas alltmer 
och utmanar i allt starkare konkurrens dem med akademisk utbildning. Mot 
denna bakgrund är förslaget att klargöra vilka utbildnings- och 
professionsgrupper som bör organiseras av Sacoförbund.  

 
• Är det möjligt att komma fram till några förbundsgemensamma framåt-

syftande riktlinjer för medlemsorganisering kopplat till akademikerbegreppet? 
Inom detta område behöver analysen inriktas mot såväl högskoleutbildade 
professioner som de olika yrkesgrupper som tydligt berörs av att fokus inom 
utbildningssystem och arbetsmarknad alltmer förskjuts från formell utbildning 
till specifik materiell och kvalificerad kompetens, förvärvad exempelvis inom 
yrkeshögskolan.  

 

3.2 Professioner inom Sacofederationen  
I problematiseringen av akademikerbegreppet nämns att Saco inte organiserar 
och företräder alla grupper med en akademisk utbildning. Med denna del av 
texten vill utredningen undersöka vilken slutsats den iakttagelsen leder till.  
 
Syfte:  
Att såväl externt som internt inom Sacofederationen tydliggöra vilka akademiska 
professioner och utbildningsgrupper som framöver organiseras av förbund inom 
federationen, vilka utbildningar som kan leda till medlemskap i ett Sacoförbund 
och i förlängningen i vilka akademikers intresse Saco som centralorganisation 
uttalar sig.  
 
Förslag för Sacos styrelse att ha en inriktningsdiskussion om vid mötet i maj: 
• Definiera vilka förbund som kan och på sikt bör vara medlemmar i federat-

ionen, som nytt förbund eller som delar av befintligt Sacoförbund. 
 

4. Värderingar  
Detta avsnitt handlar om huruvida Sacofederationen behöver bli mer 
“värderingsstyrd”. Frågan är påkallad av att det under framtidsutredningen 
diskuterats att omvärlden genomgår ett värderingsskifte och vad det kan 
innebära för federationen. Den hör ihop med frågor om ökad 
anslutningsgrad och behovet av att kunna attrahera nya och yngre 
generationer som medlemmar samt ungas förväntningar på facklig 
verksamhet. Har pendeln möjligen svängt från mer renodlad individualism 
tillbaka mot mer traditionella fackliga värden? Ämnet hänger också ihop  
med det engagemang för partsmodellen och fackligt engagemang som 
tydliggjordes under framtidssmedjan. Det kan också kopplas till förslaget  
om gemensam uppförandekod för federationen. 
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4.1 Fackliga värderingar 
Det saknas idag tydliga gemensamma ställningstaganden som manifesterar att 
Sacofederationen är stolt, framåtsyftande och följer med sin tid. 
Framtidsutredningen pekar på att det behövs en gemensam plattform för 
förbunden att stå på.  
 
Syfte:  
Att göra det lätt för alla inom federationen att stå upp för Sacos grundläggande 
fackliga värderingar samt att göra det lätt för alla utanför federationen att känna 
till och ansluta sig till dessa.  
 
Förslag för Sacos styrelse att ha en inriktningsdiskussion om vid mötet i maj: 
• Konkretisera och definiera vad som i Sacos sammanhang ryms inom 

uttrycken “fackliga värderingar” respektive “värderingsstyrd eller värde-
ringsbaserad verksamhet”. Först med uppdaterade och konkretiserande 
definitioner går det att arbeta vidare med frågan.  

• Arbetet bör rymma ett ställningstagande om den vision och den värdegrund 
som fastställdes av kongressen 2017 bör  
vidareutvecklas och i så fall hur. Även andra åtgärder kan identifieras som yt-
terligare kan stärka Saco värderingsmässigt. 

 

4.2 Partsmodellen 
Inom federationen finns kompetens, kreativitet och vilja att utveckla den svenska 
modellen. Saco har potential och möjlighet att gå före i detta, en möjlighet som 
nu inte nyttjas.  

Syfte:  
Att med avstamp i kongressbeslutet 2017 om att “utveckla partsmodellen” värna, 
stärka och utveckla partsmodellen samt göra det lätt för alla inom federationen 
att förstå och stå upp för den.  

Förslag för Sacos styrelse att ha en inriktningsdiskussion om vid mötet i maj: 
• Utveckla hur Sacofederationen tillsammans med både med- och motparter 

kan tydliggöra syftet med och värdet av den svenska arbetsmarknads- och 
partsmodellen. Förklara modellen för och engagera en ny generation 
medlemmar i att utveckla snarare än försvara den.  

• Utforska hur partsmodellen kan utvecklas, utifrån ett Sacoperspektiv, och 
samtidigt behålla sina grundläggande värden. I arbetet behöver ar-
betsmarknadens föränderlighet beaktas, till exempel att allt fler egenanställda 
och ”gigare” ställer nya krav på förbund, parter, kollektivavtal och modellen 
som sådan.  
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5. Effektivt påverkansarbete 
Ett tydligt budskap under framtidsutredningen är att Saco måste bli mer synligt, 
gärna med spets, kompetens och vetenskapligt anslag. Ökad synlighet är ett 
starkt önskemål från förbunden även i den dagliga verksamheten. Här berörs 
vikten av synlighet för Saco och Sacos möjligheter som centralorganisation och 
påverkansaktör att framgångsrikt arbeta med opinionsbildning. 
 
Syfte:  
Att ytterligare stärka Saco som samhällspolitisk aktör.  
 
Förslag för Sacos styrelse att ha en inriktningsdiskussion om vid mötet i maj:  
• Sacofederationen är idag på flera sätt en framgångsrik påverkansaktör. Inte 

minst i maktens korridorer har Saco ett stort inflytande och hög trovärdighet. 
Det finns ändå stort utrymme för förbättringar, inte minst gällande synligheten 
på den mediala arenan. Ett framgångsrikt påverkansarbete är både analogt 
och digitalt, faktabaserat och analytiskt. Saco behöver bli snabbare, både 
reaktivt och proaktivt. För att åstadkomma det behövs större tydlighet i vilket 
mandat Saco har från förbunden på den politiska påverkansarenan. 

• Sacofederationen behöver därmed tydliggöra och enas om roller och 
processer när det gäller opinionsbildnings- och påverkansarbete. En styrka 
med federationen är att Saco är synligt när förbunden är synliga, därmed 
lyfter och stöttar federationen och förbunden varandra växelvis medialt. 
Federationen kan genom exempel visa vad som är förbundens områden och 
vad som är områden där störst effekt nås om Saco är aktör. 

• Påverkansarbetet ska präglas av dialog och tillit. Konsensus om de utspel 
som görs kan inte vara ett krav, men transparens, om vad som sägs och när 
det sker, ska alltid finnas. De områden där Saco ska agera ska vara tydligt 
definierade och målen - vad som ska uppnås – vara tydligare än de är idag.  

 

6. Kontinuerlig utveckling 
Övergripande syfte med detta kapitel är att skapa förutsättningar för utveckling 
och lärande i federationen, även efter att framtidsutredningen avslutats och de 
förslag som presenterats i detta dokument diskuterats och eventuellt 
genomförts. 

6.1 Innovationslabb 
Detta förslag är en utveckling av idén om tankesmedja som framkom vid 
framtidssmedjan. Det finns möjlighet för federationen att kontinuerligt ta nya 
utvecklingssteg genom att i former vid sidan av den dagliga verksamheten ge 
utrymme för idéer, kreativitet och innovation. 
 
Syfte:  
Att säkerställa kontinuerligt nytänkande och löpande utveckling i federationen. 
  

117/157



Framtidsutredningens förslag till utveckling av Sacofederationen 

 10 

Förslag för Sacos styrelse att ha en inriktningsdiskussion om vid mötet i maj:  
• Skapa ett innovationslabb i federationen där utmaningar kan bearbetas och 

nya idéer prövas utanför de sedvanliga strukturerna. Innovationslabb 
utvecklas över världen utifrån en ökande insikt om att det behövs annorlunda 
och bättre sätt att arbeta med mer komplexa samhällsutmaningar. Sacos 
innovationslabb kan med fördel bygga på kompetens i förbunden och sättas 
samman beroende på utmaning.  

• Omvärldsanalys bör vara grunden i detta arbete. Det är också viktigt att ta in 
utomstående kompetens. Vi behöver både provoceras till utveckling och 
inspireras av andras förändring.  

 

6.2 Innovativa metoder allt utvecklingsarbete 
Syfte:  
Att bidra till förnyelse vad gäller kultur, värderingar och arbetssätt inom fe-
derationen. 
 
Förslag för Sacos styrelse att ha en inriktningsdiskussion om vid mötet i maj: 

• Uppdra till alla utvecklingsinitiativ som beskrivs i detta dokument att 
tillämpa metoder som i sig bidrar till lärande, innovation, utveckling och 
tillit. 
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1. Inledning 

Sacos framtidsutredning avslutades under hösten 2020 i samband med att 
utredningen lade fram sina förslag och överlämnade sin slutrapport till Sacos 
styrelse. Därefter övergick utredningen i ett fortsatt utvecklings- och 
implementeringsarbete utifrån styrelsens beslut om vilka av 
framtidsutredningens förslag som skulle genomföras. 
 
En omfattande utveckling av Saco har pågått från hösten 2020 fram till dags 
dato genom fyra utvecklingsprojekt som ytterst ska bidra till ökad samverkan, 
tillväxt och styrka. Flera av projekten löper på fortsatt under året och har även 
initierat förslag till kongressen som, under förutsättning att kongressen ställer sig 
positiv till förslagen, kommer att startas upp då med fortsättning in i 2022. 
 
Framtidsutredningen har till uppdrag att återrapportera sitt arbete till Sacos 
kongress. Denna rapport har som syfte att redovisa det utvecklingsarbete som 
genomförts det senaste året och innehåller både en beskrivning av 
arbetsprocessen och av resultaten så långt. Tillsammans med 
framtidsutredningens slutrapport hösten 2020 ges med denna rapport av 
utvecklingsarbetet som följt på framtidsutredningen, en samlad bild av 
framtidsarbetet mellan augusti 2019 och juni 2021. 
 
 
2. Uppdraget 

Sacos kongress 2017 uppdrog utifrån propositionen Saco i framtiden åt Sacos 
styrelse att utreda och utveckla frågor gällande federationens framtid. 
 

• Uppdraget för utredningen har varit: 
• Beskriva och analysera Sacos uppdrag, struktur och rollfördelning 
• Utreda och bereda förslag som skapar förutsättningar för ökad 

samverkan, tillväxt och styrka 
• Involvera samtliga förbund i arbetet samt löpande förankra arbetssätt och 

återrapportera resultatet i ordföranderådet 
• Vid behov lägga förslag och implementera dessa under mandatperioden 

efter hörande av ordföranderådet och vid behov beslut i en extra 
kongress 

 
Målet var att utredningen skulle ge förslag på förändringar som federationen 
kan, vill och har för avsikt att genomföra, med uppdraget att redovisas till 
kongressen 2021. 
 
Utredningens arbete och resultat finns presenterade i Framtidsutredningens 
slutrapport från november 2020. Där finns förslag, rekommendationer och en 
beskrivning av arbetsprocessen. Nedan följer en redovisning av det fortsatta 
utvecklingsarbetet efter framtidsutredningen. 
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3. Redovisning av utvecklingsarbetet efter framtidsutredningen 
augusti 2020–juni 2021 

Framtidsutredningen har varit en stor satsning och nu pågår som bäst en 
omfattande utveckling av Sacofederationen. Centralt i utredningen har varit och 
är uppdraget att involvera förbunden i arbetet och löpande förankra arbetssätt 
och resultat. Direktiven till utredningen var att förslagen skulle vara sådana som 
federationen vill, kan och har för avsikt att genomföra. Det är både spännande 
och svårt att nå i en federation med 21 förbund och många olikheter i viljor, 
behov och förutsättningar. Sacos styrelse har lagt sig vinn om att skapa en 
process där transparens, dialog och delaktighet har varit centrala byggstenar. 
 
Därför beskrivs i redovisningen nedan såväl hur involveringen har genomförts 
som vilka beslut som tagits och vilka resultat som har uppnåtts så långt. 
 

Bild 1. Övergripande aktiviteter i framtidsutredning och utvecklingsarbetet efter utredningen. 
 
 
I bilden illustreras de huvudsakliga arenor och aktiviteter som genomförts i hela 
framtidsarbetet. Processen har naturligtvis innehållit många fler moment än 
bilden visar; små och stora vägval, beslutspunkter, samtal, aktiviteter, 
bedömningar, återvändsgränder, genombrott och så vidare. Bilden gör därmed 
inte processen rättvisa fullt ut. Många personer har varit involverade i arbetets 
olika dialog- och beslutsarenor och satt avtryck i det som har vuxit fram som 
framtidsarbetets förslag och resultat. Men med vetskap om att denna 
återrapportering utgör en koncentrerad beskrivning som inte gör verkligheten 
rättvisa, så ger ändå rapporten en överblick för läsaren och så långt det är möjligt 
en rättvisande sammanfattning. 
 

3.1 Styrelsens beslut maj–september 2020 utifrån framtidsutredningens 
förslag 

När framtidsutredningen lagt fram sina förslag i maj 2020, så övervägde och 
diskuterade Sacos styrelse under perioden mellan maj och september vilka 
beslut man skulle fatta för att nå den utveckling av Saco man eftersträvade. 
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Utredningen hade presenterat förslag som täckte in sex utvecklingsområden 
med ett antal konkreta åtgärdsförslag inom respektive område. Områdena var 
 

• Demokrati och samverkan 
• Samarbete och stöd 
• Sacofederationens struktur 
• Värderingar 
• Effektivt påverkansarbete 
• Kontinuerlig utveckling 

 
Styrelsen beslutade om att starta igång fyra utvecklingsprojekt och formulerade 
också en långsiktig strategisk avsikt för vart man vill att utvecklingsarbetet ska 
leda på några års sikt. Utvecklingsprojekten man beslutade om var 
 

1. Effektivt påverkansarbete 
2. Federationsvärderingar 
3. Förtydligat uppdrag för Saco (inledningsvis kallat Federationskontraktet) 
4. Stärkt interndemokrati 

 
Den strategiska avsikten styrelsen tog ställning för var: 
 
”Federationen genomför framtidsutredningen och utvecklingsarbetet för att 
senast år 2022 ha åstadkommit en ökad samling inom federationen med stärkt 
förtroende, solidaritet och öppenhet. 
 
Tillsammans ska vi då ha bidragit till ett ökat fackligt engagemang bland 
akademiker i samhället, tydliggjort federationens röst i samhällsdebatten, vuxit 
som federation och utvecklat den svenska partsmodellen så att den bidrar till att 
skapa ett hållbart framtida arbetsliv. 
 
Genom framtidsutredningen har vi även åstadkommit en vidareutvecklad och 
klargörande rollfördelning avseende förbunden, förbundens 
förhandlingsorganisationer, federationen som sådan och Sacos kansli.” 
 
Genomförandet av de fyra utvecklingsprojekten beskrivs nedan. 
 

3.2 Dialoger via Teams med förbunden: augusti–september 2020 
I syfte att stämma av styrelsens planerade inriktning med de fyra projekten, så 
bjöds förbunden in till fem öppna dialog- och informationstillfällen via Teams. 
Näst intill alla förbund och företrädare för förhandlingsorganisationerna deltog 
med en eller flera personer. 
 
Den sammantagna signalen från dialogerna var att prioriteringarna som styrelsen 
valt upplevdes rätt och att det nu var av yttersta vikt att komma till skott med 
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arbetet. Uppmaningen till styrelsen var att vara modig i att hålla fast vid 
prioriteringarna och att fortsätta bygga på den dialog och transparens som hittills 
präglat arbetet. 
 

3.3 Ordföranderåd: 22 september 2020 
Nästa steg i processen var ordföranderådet i september. De olika projekten 
presenterades för rådet och två av projekten startades upp: 
Federationsvärderingar och Förtydligat uppdrag för Saco. Projektet Effektivt 
påverkansarbete hade redan kommit i gång tidigare och projektet om 
interndemokrati startades något senare under hösten. 
 
Ordföranderådet diskuterade vilka frågor man såg som prioriterade för Sacos 
samhällspolitiska arbete som projektet kunde jobba vidare med. Dessutom 
diskuterade man vilka värderingar man önskar se för Sacofederationen, vilka 
sammanfattades och togs vidare inom det projektet. 
 

3.4 Projekt: Effektivt påverkansarbete 
Projektet Effektivt påverkansarbete syftade till att möta förbundens önskan om 
att Saco behöver bli tydligare och vassare i samhällsdebatten och att stärka 
samarbetet kring påverkansarbetet. 
 
Arbetet bedrevs med fokus på att utarbeta en påverkansplan som togs fram efter 
workshoppar med representanter för förbunden och internt på Sacokansliet. 
Påverkansplanen tydliggör de kommande årens utmaningar och målsättningar 
för Sacos påverkansarbete. 
 
I december 2020 kunde styrelsen fatta beslut om den med tre prioriterade 
frågor: 

• Ett tryggt, hållbart och innovativt arbetsliv 
• Utbildning ska löna sig 
• Högre kvalitet på utbildning 

 
Arbetet med att förbättra och effektivisera påverkansarbetet är inte statiskt utan 
pågår hela tiden. Målsättningarna är transparens, inflytande och utvecklade 
arbetsprocesser, både internt på Sacokansliet och i federationen. Arbetet med 
planen ska återrapporteras varje år till styrelsen, närmast i december 2021. 
 

3.5 Projekt: Federationsvärderingar 
Projektet kring gemensamma federationsvärderingar drevs med hjälp av den 
arbetsgrupp som bildades efter ordföranderådet i september. Sju ordförande 
respektive vice ordförande anmälde sig tillsammans med en medarbetare från 
Sacokansliet. 
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Syftet med projektet var att utveckla federationen genom att nå ett stärkt 
förtroende och ökad samling internt och att se över hur värderingarna som 
genomsyrar det fackliga och professionsinriktade arbetet möjligen kan 
framtidsanpassas. Arbetsgruppen utgick i sitt arbete ifrån frågeställningen ”Vilka 
värderingar ska prägla vår federation så att vi når en stärkt intern samling och en 
ökad extern kraft i vårt fackliga och professionsbaserade arbete?” Ett förslag 
arbetades fram av gruppen tillsammans med ett förslag till hur värderingarna på 
ett bra sätt kan implementeras i federationen. 
 
Arbetsgruppen presenterade sitt förslag till Sacos styrelse i februari 2021. 
 

3.6 Projekt: Förtydligat uppdrag för Saco 
Detta projekt tog fasta på signalen från förbunden om ett upplevt otydligt 
uppdrag för Saco. Utvecklingsarbetet har för avsikt att nå fram till önskvärd 
tydlighet och en förnyad överenskommelse förbunden emellan om hur man vill 
se Sacos uppdrag. Initialt var ambitionen att utveckla ett så kallat 
federationskontrakt, tänkt att omfatta även förbundens och aktuella 
förhandlingsorganisationers roller, men efterhand koncentrerades arbetet på att 
förtydliga Sacos uppdrag. 
 
Efter ordföranderådet startade arbetet med att göra en faktabeskrivning av 
Sacos nuvarande uppdrag. Utvecklingsarbetet bedrevs sedan huvudsakligen 
tillsammans med federationens kanslichefer i workshopform. Arbetet startade i 
frågeställningarna ”Vilka övergripande behov ser förbunden för sina 
verksamheter nu och framåt?”, ”Vilka behov möts bäst av Saco?”. 
 
Därefter utarbetades tre principiellt olika inriktningar för Sacos uppdrag med 
konsekvensbedömningar, inför en andra workshop med kanslicheferna och 
företrädare för förhandlingsorganisationerna. Total enighet råder om att den 
viktigaste delen av Sacos uppdrag är det samhällspolitiska arbetet. Dessutom 
ses statistikverksamheten som helt central. 
 
I övrigt gick däremot uppfattningarna isär om hur man såg på Sacos framtida 
uppdrag, framför allt fortsatt stöd till förhandlingsverksamheten, eventuellt en 
faciliteringsroll av förbundssamverkan och fortsatt stöd till lokalfacklig 
verksamhet. 
 
Ett beslutsunderlag med dessa identifierade vägvalsfrågor lades fram till Sacos 
styrelse i februari 2021. 
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3.7 Projekt: Stärkt interndemokrati 
Detta projekt handlar om att se hur interndemokratin kan stärkas och utvecklas i 
en federation med så pass olika förbund, att värna möjligheterna till inflytande 
och påverkan för alla. Sacostyrelsen beslutade tidigt att inte föreslå en 
förändring av styrelsens sammansättning, något som kommit upp som förslag i 
framtidsutredningen. I stället bedömde man att det skulle vara mer verksamt att 
stärka interndemokratin på andra sätt. 
 
Ett antal förslag på åtgärder togs under hösten fram av Sacokansliet, bland annat 
att utveckla ordföranderådet, stärka kommunikation och transparens mellan 
Sacos styrelse och förbund, skapa ett årligt tillfälle för utveckling och inspiration 
samt en federationsgemensam utbildning för styrelseledamöter. Förslagen 
hämtades bland annat ur framtidsutredningens arbete och presenterades för 
Sacos styrelse i februari 2021. 
 

3.8 Förbundsbesök februari–mars 2021 
Utvecklingsarbetet hade nu genom de fyra projekten löpt på i drygt ett halvår 
och styrelsen hade fått flera förslag att ta ställning till. Parallellt hade 
förberedelserna inför Sacos kongress påbörjats och bedömningar gjordes om 
vilka delar av framtidsarbetet som var av den digniteten att de borde läggas fram 
som förslag till kongressen. 
 
I samband med att Sacokansliets ledning genomförde förbundsbesök (digitala) 
inför den kommande kongressen så togs även framtidsarbetet upp på agendan. 
Dels fick förbunden information om läget i de fyra delprojekten, dels gjordes en 
avstämning av utkastet till nytt samhällspolitiskt program. Programmet med sina 
tre prioriterade frågor fick överlag starkt stöd, och många kvalificerade medskick 
gjordes i övrigt från förbunden. Dessa togs tillvara i utarbetandet av förslaget till 
kongressen. 
 

3.9 Ordföranderådet mars 2021 
Nästa steg i arbetet blev återigen att informera om utvecklingsarbetet och 
stämma av det med ordföranderådet. Avsikten var att presentera de fyra 
delprojekten som nu alla hade levererat olika resultat. Dessutom beskrevs 
styrelsens plan för fortsatta kongressförberedelser och implementeringen i övrigt 
i federationen. 
 
Sammanfattningsvis ställde sig ordföranderådet bakom förslagen till 
samhällspolitiskt program, förslaget till värdegrund med implementeringsplan 
med vissa medskick till justeringar. Dessutom prioriterade ordföranderådet bland 
de olika förslagen till hur interndemokratin kan stärkas inom federationen. De 
fick också ta del av de olika vägvalsfrågorna kring Sacos framtida uppdrag och 
göra medskick inför styrelsens ställningstaganden. 
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Vid styrelsen i april så fattades beslut om hur man avsåg att gå vidare med 
vägvalsfrågorna kring Sacos framtida uppdrag. Beslutet var att genomföra en 
nära dialog med berörda parter om hur en förändring skulle kunna genomföras 
och tillsammans återkomma till styrelsen med en plan för detta arbete. 
 

3.10 Ny inriktning för Saco mot framtiden till kongressen 
Vid det här laget, tidig vår 2021, började det stå klart att vad som skulle läggas 
fram till kongressen inte enbart skulle vara en samhällspolitisk proposition, utan 
ett bredare förslag till inriktning för Sacos framtid, en så kallad 
inriktningsproposition. 
 
Ett förslag började utarbetas som tillsammans med förslaget till samhällspolitiskt 
program också innehåller förslag till en ny värdegrund för Sacofederationen och 
flera olika förslag som syftar till stärkt interndemokrati. Några av styrelsens 
förslag har också lett till förslag till förändringar i stadgepropositionen. 
 

3.11 Fortsatt implementering inom federationen 
Parallellt med det som nu, utifrån styrelsens propositioner, ska beslutas av 
kongressen, fortgår även annat utvecklingsarbete och implementering av de 
delar av projekten som enligt styrelsen inte behöver beslutas av kongressen 
utan kan hanteras av styrelsen själv. Det rör bland annat några frågor inom 
delprojektet Sacos framtida uppdrag, där styrelsen har valt att ge kansliet i 
uppdrag att i dialog med förbunden arbeta vidare med några identifierade 
vägvalsfrågor, samt några delar i projektet Stärkt interndemokrati. 
 
 
4. Fortsatta utvecklingsmöjligheter 

Nu pågår ett omfattande utvecklingsarbete av Saco. Fyra områden har 
prioriterats, som kommer att pågå framåt och förstärkas genom beslut av 
kongressen i november. 
 
Samtidigt finns det mer att göra. Några av framtidsutredningen föreslagna 
utvecklingsområden1 och rekommendationer från utredaren2 kvarstår eller har 
endast delvis adresserats och kan därför komma att initieras längre fram. Dessa 
beskrivs och kommenteras här så att kongressen och/eller Sacos nyvalda 
styrelse kan överväga om och i så fall hur man vill ta dessa områden vidare. 
 
 

 
1 1 Demokrati och samverkan, Samarbete och stöd, Sacofederationens struktur, Värderingar, 
Effektivt påverkansarbete, Kontinuerlig utveckling, se Framtidsutredningens förslag 
 
2 Olika beroende och behov av Sacokansliet, Makt och inflytande i Sacofederationen, Minska 
konkurrensen i federationen, Stärkt samverkan och samarbete, De ungas perspektiv, se 
Framtidsutredningens slutrapport 
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4.1 Samarbete och stöd 
Under framtidsutredningen har förbunden uttryckt att samverkan, 
stordriftsfördelar och att ingå i en större helhet är starka skäl till att vara med i 
Sacofederationen. Man säger också att den potentialen kan utvecklas och nyttjas 
bättre än idag. 
 
I projektet Effektivt påverkansarbete utvecklas nya vägar för samverkan och 
samarbete inom federationen, detta är en av de i utredningen tydligast och mest 
efterfrågade samarbetsarenorna. Dessutom tydliggörs frågor om rollfördelning 
mellan förbund och Sacos kansli som i förlängningen avser att bidra till mer 
effektivt stöd och samordning inom federationen. 
 
Under utredningen har förslaget vuxit fram om att Saco bör ta en uttalad roll som 
facilitator för samverkan. I utredningens initiala skeden fick förslaget större 
utrymme, men i takt med att arbetet kring Sacos uppdrag löpte på så har 
förslaget inte vunnit kraft. En majoritet av förbunden föredrar att samverkan och 
samarbeten initieras av förbunden på egen hand och inte via Saco (förutom de 
nätverk som redan existerar, exempelvis kanslichefsnätverket). 
 
För att ytterligare stärka utrymmet för samverkan så föreslog utredningen en 
översyn av den interna konkurrenssituationen eftersom den påverkar 
förutsättningarna för och viljan till samarbete och samverkan. En stärkt 
samverkanskultur och friheten att konkurrera om varandras medlemmar ställs 
mot varandra. Här är det möjligt att initiera ett fortsatt utvecklingsarbete, se 
fortsättningsvis vidare under 4.2. 
 

4.2 Minska konkurrensen inom federationen 
En av utmaningarna som ligger till grund för framtidsutredningen och som 
beskrivs i propositionen Saco i framtiden är att förbund delvis rekryterar 
medlemmar med samma professioner och att det existerar intern konkurrens. 
 
I framtidsutredningen har förbunden uttryckt ett starkt utvecklingsbehov vad 
gäller stärkt tillit, solidaritet och förtroende inom federationen, liksom 
utmaningen att nå dit med den interna konkurrens som finns. Nya 
federationsvärderingar är på gång och genom att adressera 
konkurrenssituationen så kan sannolikt förtroendet och viljan till samarbeten i 
federationen stärkas än mer. 
 
Utredningen underströk värdet av att adressera frågor som: Vad kan förbunden 
göra här för att påverka och stärka grunden för samverkan? Vore det möjligt att 
enas om att inte rekrytera medlemmar som är knutna till annat förbund? Hur 
hantera dilemmat med medlemmar som ännu inte valt medlemskap? Det skulle 
stärka öppenheten och förtroendet och i förlängningen motivationen att 
samarbeta och möjligheten att dra större nytta av stordriftsvinster. 
  

127/157



Slutrapport av utvecklingsarbetet efter framtidsutredningen 

 
 

 

 
 

9 

 

4.3 Sacofederationens struktur 
Ett av förslagen från utredningen handlar om att utreda och ta ställning till 
betydelsen av ett förändrat akademikerbegrepp. Vilka utbildnings-, kompetens- 
och/eller professionsgrupper ska eller bör framöver organiseras inom 
Sacofederationen? Vilka nya yrkesområden/grupper saknar idag tillhörighet, där 
Saco kan vara ett fullgott alternativ? Vilka nya förbund bör själva eller som delar 
av ett redan befintligt Sacoförbund kunna rymmas inom Sacofederationen? Hur 
kan Saco som federation möta behovet av utökat samarbete mellan förbunden i 
syfte att åstadkomma mer kostnadseffektiva lösningar för långsiktigt hållbara och 
bärkraftiga verksamheter? 
 
Saco har under kongressperioden, men inte inom ramen för 
framtidsutredningen, arbetat med att analysera förändringarna i det 
eftergymnasiala utbildningssystemet och dess konsekvenser. Ett första 
rapportutkast ”Högre utbildning i förändring” är klart och ska presenteras på ett 
federationsinternt seminarium den 1 september. Rapporten utgör ett underlag för 
ovanstående diskussion: Vad är en akademiker i framtiden i ljuset av de 
förändringar som sker på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet? Vilka 
konsekvenser får det för Sacofederationen? 
 

4.4 De ungas perspektiv 
Behovet av att lyfta fram och bättre möta de ungas perspektiv har återkommit 
under utredningen på olika sätt som ett utvecklingsbehov. Vid dialogintervjuerna 
pekades de ut som ett kritiskt scenario med stor påverkan för Sacofederationen, 
och även externa aktörer har identifierat detta som ett viktigt utvecklingsområde 
– vid framtidssmedjan liksom i Hallenbergs rapport. 
 
På vilket sätt är det möjligt att flytta fram positionerna här och vad behöver Saco 
matcha? Generation Z (födda 1995–2010) värderar högt viljan och plikten att ta 
ansvar för samhället och inte minst klimatfrågan, balansen mellan arbete och 
fritid samt flexibilitet i arbetslivet, liksom värderingar som stämmer överens med 
personliga värderingar. Och de är födda i den digitala världen. 
 
De ungas perspektiv har hittills inte lyfts fram i utvecklingsarbetet. På vilket sätt 
bör och kan det göras framöver? 
 

4.5 Kontinuerlig utveckling 
Som ett av sina förslag lyfte utredningen fram behovet av att skapa 
förutsättningar för utveckling och lärande i federationen, även efter att 
framtidsutredningen avslutats. I utredningen fördes förslaget fram om ett 
innovationslabb som var en utveckling av idén om tankesmedja som kom fram 
vid framtidssmedjan. Detta var ett sätt att se hur federationen skulle 
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kunna hitta former för att kontinuerligt, vid sidan av den dagliga verksamheten, 
ge utrymme för idéer, kreativitet och innovation. 
 
Dessutom föreslogs att allt utvecklingsarbete som initieras ur 
framtidsutredningen skulle tillämpa metoder som i sig bidrar till lärande, 
innovation, utveckling och tillit. 
 
Flera av utvecklingsprojekten har tillämpat metoder som går i linje med detta. 
Dessutom, inom ramen för delprojektet Stärkt interndemokrati, är ett av 
förslagen (till kongressen) att utveckla ett årligt utvecklings- och 
inspirationsforum inom federationen samt att hitta former för att integrera ett 
fortsatt framtidsinspirerat arbetssätt kopplat till detta forum. 
 
Kvarstår gör förslaget om att utveckla ett innovationslabb eller en tankesmedja i 
federationen. 
 
 

129/157



Utvärdering av 
Sacos framtidsarbete
Marie Kaufmann & Peter Olding

7 oktober 2021

130/157



Utvärdering av Sacos framtidsarbete 

1 

Bakgrund 
Vid Sacos kongress 2017 antogs propositionen om Saco i framtiden, varvid 
kongressen beslöt att uppdra åt Sacos styrelse att utreda och utveckla olika 
frågor gällande federationens framtid. 

Det övergripande syftet med utredningsuppdraget var att ta fram olika förslag på 
hur federationen kan nyttja sin fulla potential för en livskraftig, hållbar federation, 
och hur federationen ska möta kommande utmaningar såsom yttre hot mot den 
svenska modellen, sjunkande anslutningsgrad, förändringar på arbetsmarknaden 
samt intern och extern konkurrens. 

Styrelsens uppdrag från kongressen har resulterat i en genomförd och under 
senhösten 2020 slutredovisad framtidsutredning, som därefter övergick i ett 
fortsatt framtids- och utvecklingsarbete. Under resans gång har framtidsarbetet 
kommit att bedrivas inom huvudsakligen fyra olika delprojekt eller 
ämnesområden: framtagandet av federationsgemensamma värderingar, Sacos 
samhällspolitiska påverkansarbete, en stärkt interndemokrati samt Sacos övriga 
uppdrag och verksamhet utöver det samhällspolitiska huvuduppdraget. 

Inför Sacos kongress 2021 har styrelsen under hösten 2021 låtit genomföra en 
utvärdering till svar på frågan om huruvida styrelsen kan sägas ha fullgjort det 
uppdrag kongressen 2017 gav den då sittande styrelsen och hur förbunden har 
kommit att uppfatta arbetsprocessen som sådan. 

Utvärderingen har huvudsakligen genomförts via en enkätundersökning riktad till 
de förbundsföreträdare som på olika sätt varit delaktiga framtidsarbetet. 

Enkäten har därmed ställts till förbundens ordförande och kanslichefer, 
företrädare för Sacos studentråd samt till andra förbundsföreträdare som längs 
vägen deltagit i olika aktiviteter inom framtidsarbetet. 

Nedan följer en sammanställning av enkätresultaten. 
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Några övergripande slutsatser och axplock 
Utvärderingen visar att förbunden är förhållandevis nöjda med hur styrelsens 
uppdrag tagits om hand och hur framtidsarbetet har bedrivits.  

Man kan också se att förtroendevalda förbundsföreträdare generellt är mer 
nöjda med framtidsarbetet än vad förbundens kanslichefer generellt är. Å andra 
sidan är svarsfrekvensen bland kanslichefer påtagligt högre än bland förbundens 
ordförande. 

Sammantaget anser 88 procent av respondenterna att de underlag (rapporter, 
fakta- och diskussionsunderlag med mera) som tagits fram i stor utsträckning 
eller helt och hållet har hållit god kvalitet. 

Av respondenterna anser 77 procent att använda arbetssätt i stor utsträckning 
eller helt och hållet möjliggjort förbundens delaktighet i framtidsarbetet. 

När det gäller frågan om nöjdheten med det egna förbundets engagemang i 
framtidsarbetet säger 86 procent att de i stor utsträckning eller helt och hållet är 
nöjda med förbundets visade engagemang. 

70 procent av de tillfrågade anser i stor utsträckning eller helt och hållet att de 
utvecklingsområden som har prioriterats är relevanta och 66 procent anser i stor 
utsträckning eller helt och hållet att inriktningspropositionen tillräckligt tydligt 
tillvaratar resultaten av utredningen.  

Däremot anser endast 41 procent av respondenterna att utredningen i stor 
utsträckning eller helt och hållet har inneburit att gå från ord till handling.  

Några av medskicken till styrelsen inför framtiden är bland annat att ”fortsätta 
med hög involvering, våga lyfta det som är känsligt och också våga ta om hand 
det som kommer upp” samt att ”det är viktigt att få visionen att omsättas i praktik 
framöver och hur det är tänkt att gå till/kunna mätas.” 
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Den fullständiga enkätrapporten 
Tack för att du bidrar till att utvärdera det framtidsarbete som har bedrivits i 
federationen. Utgångspunkten har varit det beslut om propositionen Saco i 
framtiden som fattades vid Sacos kongress 2017. Det har varit en stor satsning 
och därför är det viktigt för oss att få veta vad du tycker. Det tar cirka fem minuter 
att besvara enkäten och vi hoppas att du har möjlighet att ta dig den tiden.  
 
Utgångspunkten för utformningen av enkätfrågorna tas i kongressens uppdrag 
och styrelsens direktiv till utredningen enligt nedan. 
 
Uppdraget från kongressen till Sacos styrelse var:   

1. Beskriva och analysera Sacos uppdrag, struktur och rollfördelning 
2. Utreda och bereda förslag som skapar förutsättningar för ökad 

samverkan, 
tillväxt och styrka 

3. Involvera samtliga förbund i arbetet samt löpande förankra arbetssätt och 
återrapportera resultatet i ordföranderådet 

4. Vid behov lägga förslag och implementera dessa under mandatperioden 
efter hörande av ordföranderådet och vid behov beslut i en extra 
kongress 

Styrelsen uttryckte i sitt direktiv till utredningen att utredningen ska ge förslag på 
förändringar som federationen kan, vill och har för avsikt att genomföra. 
Styrelsen skulle få förändringsförslag att ta ställning till. Varje förslag kunde 
sedan utifrån sin karaktär genomföras på tre olika sätt: efter styrelsebeslut, efter 
hörande av ordföranderåd alternativt efter beslut i kongress.   
 
Utvärderingen omfattar både framtidsutredningen och det efterföljande 
utvecklingsarbetet, som nedan kallas för framtidsarbetet.   
 
Svara på dessa frågor så som du uppfattar framtidsarbetet utifrån din yrkesroll 
och funktion.  
 
Tack för din medverkan!   
 
Har du några frågor, kontakta Peter Olding, Saco.   
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Fråga 1 

Vilken funktion har du inom federationen?  

 Antal Procent 

Ordförande 9 13% 

Kanslichef/Förbundsdirektör 19 28% 

Annan chefsposition 27 40% 

Studentföreträdare 2 3% 

Annat 11 16% 

Total 68 100% 
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Fråga 2 

Vid vilka aktiviteter har du deltagit i framtidsarbetet? 

 Antal Procent 

Dialogintervjuer, september–december 2019 36 60% 

Framtidssmedja, februari 2020 34 57% 

Ordföranderåd, september 2019–mars 2018 21 35% 

Öppet informationstillfälle via Teams om läget i 
framtidsarbetet, augusti 2020 

23 38% 

Workshop eller arbetsgrupp i något av 
delprojekten Federationsvärderingar, Sacos 
framtida uppdrag, Effektivt påverkansarbete, 
Stärkt interndemokrati oktober 2020–juni 2021 

24 40% 

Förbundsdialoger inför kongressen, februari–
mars 2021 

28 47% 

Andra aktiviteter (förbundsinterna eller annat) 27 45% 

Total 60 322% 
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Fråga 3 

I vilken utsträckning tycker du att underlag som tagits fram under 
framtidsarbetet (faktaunderlag, diskussionsunderlag, analysrapporter m.m.) 
överlag har varit av god kvalitet (relevanta, tydliga)? 

 Antal Procent 

Helt och hållet 9 17% 

I stor utsträckning 37 71% 

I liten 
utsträckning 

4 8% 

Inte alls 2 4% 

Total 52 100% 

 

 

Kommentarer (7) 
- Underlagen har varit ok. Det tog för lång tid att ringa de relevanta frågor i 

förändringsarbetet.  
- Vet ek 
- Vet ej då jag ej fått ta del av något av detta. 
- Har endast sett det material som kommunicerades under våren. 
- Den absolut första vorkshopen var för övergripande och ledde till frustratiion. 

Därefter mycket bättre. 
- Har svårt att svara då jag inte sett något material 
- Av det jag tagit del av tycker jag allt har hållit god kvalitet. 
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Fråga 4 

I vilken utsträckning tycker du att framtidsarbetets arbetssätt (t.ex. val av 
aktiviteter, vägar för kommunikation och information, upplägg av möten och 
workshops) har möjliggjort för ditt förbund att vara delaktigt i arbetet?  

 Antal Procent 

Helt och hållet 8 16% 

I stor utsträckning 31 61% 

I liten 
utsträckning 

11 22% 

Inte alls 1 2% 

Total 51 100% 

 

 

Kommentarer (7) 
- ska jag svara på möjligheten att delta i möten eller möjligheten att delta och 

påverka? Möten – ja – men de små förbundens möjlighet att påverka är i stort 
sett obefintlig.   

- Möjligen mycket tid som inledande gått åt till upprepning av process etc som 
förlängt mötestiden 

- Vet ej. samma svar som innan då jag inte blivit involverad eller delaktig i detta 
arbete. 

- Svårt att uttala mig om det då jag inte varit involverad internt förrän under 
våren. 

- Jag har kommit in i detta efter lejonparten av arbetet har genomförts. Har 
svårt att bedöma detta 
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- Har själv inte varit involverad i så många delar av det men min uppfattning är 
att förbundet är väldigt nöjt och har haft möjlighet att vara delaktigt i arbetet. 

- Som företrädare för studenterna upplever jag att kommunikationen till 
förbunden om att ha med studenter i dialoger inte verkar h varit nog 
tydlig/pedagogisk. I vissa fall har det funkat men i många fall har studenter 
inte fått någon info alls eller info alldeles för sent och inget erbjudande om 
resa/boende vilket krävs för att de förtroendevalda studenterna som är ideellt 
engagerade ska kunna delta. 
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Fråga 5 

I vilken utsträckning är du nöjd med hur ditt förbund/förhandlingsorganisation 
eller motsvarande har engagerat sig för att göra framtidsarbetet 
framgångsrikt? 

 Antal Procent 

Helt och hållet 14 28% 

I stor utsträckning 29 58% 

I liten 
utsträckning 

6 12% 

Inte alls 1 2% 

Total 50 100% 

 

 

Kommentarer (5) 
- Vet ej då jag inte vet hur mitt förbund har engagerat sig. 
- samma kommentar som ovan 
- Ej sipprat igenom fullt ut 
- Engagemanget från förbundet har varit stort är min uppfattning 
- Jag tycker att de studenter som har deltagit har gjort det på ett förtjänstfullt 

sätt och bidragit med sina åsikter. Men det är svårt att komma in som helt ny 
och driva åsikter när man möts av erfarna personer som inte beter sig 
tillåtande. Tyvärr är så fallet ibland, men det är lyckligtvis mer undantag än 
regel. 
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Fråga 6 

I vilken utsträckning bedömer du att framtidsarbetets olika underlag och 
förslag överlag är ägnade att skapa förutsättningar för ökad samverkan inom 
federationen? 

 Antal Procent 

Helt och hållet 2 4% 

I stor utsträckning 29 62% 

I liten 
utsträckning 

16 34% 

Inte alls 0 0% 

Total 47 100% 

 

 

Kommentarer (6) 
- Förslagen bygger på en viktig samsyn som är helt avgörande. Det finns en 

önskan från min sida att lägga fram förslag på större förändringar. 
- Kan ej bedöma då jag inte har någon kunskap eller insikt om detta. 
- Kan ej bedöma 
- Här är dock den stora utmaningen – att få en samsyn inom federationen vilka 

förväntningar vi har. Förväntningar och behov kommer vara olika beroende 
på hur man ser på vad som är grundleverans, ex statistik osv. 

- Hela projektet/uppdraget i sig tolkar jag som att det har som effekt att uppnå 
en ökad samverkan inom federationen 

- Tyvärr vågar man inte ta i studentrekryteringsfrågorna vilket är synd för hela 
federationen och för Saco i framtiden. 
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Fråga 7 

I vilken utsträckning uppfattar du att framtidsarbetets förslag på förändringar 
överlag är väl förankrade i ditt förbund inför kommande beslut på 
kongressen? 

 Antal Procent 

Helt och hållet 3 6% 

I stor utsträckning 25 53% 

I liten 
utsträckning 

18 38% 

Inte alls 1 2% 

Total 47 100% 

 

 

Kommentarer (8) 
- Svår fråga, vad är förankring i förbundet. Förankring är bra när det gäller de 

individer som på ett eller annat sätt är inblandade i arbetet. Förbundet i stort 
har nog mindre koll på att saco befinner sig i ett förändringsarbete.  

- Förankrat i Förbundsstyrelsen, men inte på kongressledamot/medlems-nivå  
- Vet ej. 
- Kan ej bedöma 
- Jag är inte säker på vad som kommer läggas som beslutsförslag, eftersom 

handlingarna inte kommit. Eftersom de först kommer i oktober ger det en 
väldigt kort tid att förankra. 

- se tidigare kommentar 
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- Jag upplever att inledningen till arbetet förankrades väl men att det inte 
riktigt hållit hela vägen imål 

- Svårt att svara på eftersom att studentrådet är utbytt. 
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Fråga 8 

I vilken utsträckning anser du att Sacos styrelse och framtidsutredningen har 
prioriterat relevanta utvecklingsområden (effektiviserat påverkansarbete, 
stärkta interna och externa värderingar, stärkt interndemokrati, tydliggörande 
av Sacos uppdrag) ? 

 Antal Procent 

Helt och hållet 5 10% 

I stor utsträckning 29 60% 

I liten 
utsträckning 

14 29% 

Inte alls 0 0% 

Total 48 100% 

 

 

Kommentarer (5) 
- Kanske har det fokuserats lite mer på det som känts lättare att angripa. De 

svårare områdena hade nog behövt mer. 
- Vet ej. 
- Upplever att man pratar runt problemen och inte hur man ska jobba med 

dem. 
- Områdena är relevanta, frågan är bara hur de landas. 
- Utifrån det jag har läst av slutprodukten samt propositionen till kongressen 

anser jag att prio har varit helt rätt.  
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Fråga 9 

I vilken utsträckning anser du att inriktningspropositionen till kongressen 
tillräckligt tydligt omhändertar resultatet av framtidsarbetet ?  

 Antal Procent 

Helt och hållet 3 7% 

I stor utsträckning 26 59% 

I liten 
utsträckning 

15 34% 

Inte alls 0 0% 

Total 44 100% 

 

 

Kommentarer (6) 
- Vet ej. 
- Ej läst 
- Har inte läst.  
- Här skulle jag vilja lägga mig mitt emellan i liten och i stor utsträckning.  
- En väldigt tydlig, välskriven och konkret proposition. 
- Jag tycker att mer hade kunnat göras. Men det finns en inbyggd tröghet och 

det kanske är bra. 
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Fråga 10.1 I vilken utsträckning är du nöjd med framtidsarbetet vad gäller: 

Sacos styrelses roll 

 Antal Procent 

Helt och hållet 5 13% 

I stor utsträckning 21 53% 

I liten 
utsträckning 

11 28% 

Inte alls 3 8% 

Total 40 100% 

 

 

Fråga 10.2 I vilken utsträckning är du nöjd med framtidsarbetet vad gäller: 

Den externa utredarens roll 

 Antal Procent 

Helt och hållet 9 23% 

I stor utsträckning 21 53% 

I liten 
utsträckning 

8 20% 

Inte alls 2 5% 

Total 40 100% 
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Fråga 10.3 I vilken utsträckning är du nöjd med framtidsarbetet vad gäller: 

Metoder för delaktighet och inflytande vid möten och workshops 

 Antal Procent 

Helt och hållet 10 23% 

I stor utsträckning 26 60% 

I liten 
utsträckning 

6 14% 

Inte alls 1 2% 

Total 43 100% 
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Fråga 10.4 I vilken utsträckning är du nöjd med framtidsarbetet vad gäller: 

Informationen under arbetsprocessens gång 

 Antal Procent 

Helt och hållet 9 21% 

I stor utsträckning 28 65% 

I liten 
utsträckning 

6 14% 

Inte alls 0 0% 

Total 43 100% 

 

 

Fråga 10.5 I vilken utsträckning är du nöjd med framtidsarbetet vad gäller: 

Användandet av ordföranderådet 

 Antal Procent 

Helt och hållet 5 14% 

I stor utsträckning 18 49% 

I liten 
utsträckning 

13 35% 

Inte alls 1 3% 

Total 37 100% 
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Fråga 10.6 I vilken utsträckning är du nöjd med framtidsarbetet vad gäller: 

Att vara en arena för att diskutera underliggande intressemotsättningar inom 
federationen 

 Antal Procent 

Helt och hållet 4 9% 

I stor utsträckning 19 44% 

I liten 
utsträckning 

16 37% 

Inte alls 4 9% 

Total 43 100% 
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Fråga 10.7 I vilken utsträckning är du nöjd med framtidsarbetet vad gäller: 

Att relevanta förslag har kommit fram 

 Antal Procent 

Helt och hållet 6 14% 

I stor utsträckning 23 52% 

I liten 
utsträckning 

14 32% 

Inte alls 1 2% 

Total 44 100% 

 

 

Fråga 10.8 I vilken utsträckning är du nöjd med framtidsarbetet vad gäller: 

Att arbetet redan under processen har lett till positiva förändringar 

 Antal Procent 

Helt och hållet 4 9% 

I stor utsträckning 18 41% 

I liten 
utsträckning 

20 45% 

Inte alls 2 5% 

Total 44 100% 
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Fråga 10.9 I vilken utsträckning är du nöjd med framtidsarbetet vad gäller: 

Att utredningen har inneburit att gå från ord till handling 

 Antal Procent 

Helt och hållet 1 2% 

I stor utsträckning 16 39% 

I liten 
utsträckning 

19 46% 

Inte alls 5 12% 

Total 41 100% 
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Fråga 10.10 I vilken utsträckning är du nöjd med framtidsarbetet vad gäller: 

Att leva upp till kongressens uppdrag 

 Antal Procent 

Helt och hållet 6 14% 

I stor utsträckning 24 56% 

I liten 
utsträckning 

12 28% 

Inte alls 1 2% 

Total 43 100% 

 

 

Kommentarer (5) 
- Vet ej. 
- Alldeles för vaga frågor. Slutresultatet för lite påverkat av förbundens 

synpunkter. 
- Saknar en vet ej.  
- vet ej riktigt vad styrelsens roll har varit i detta. Vi har haft kontakter med 

Göran, Mari T och utredaren huvudsakligen.  
- Då jag mest fått information löpande internt och när mycket arbete var klart, 

så fokuserade jag på "slutprodukten" här ovan. Har inte tillräcklig kunskap för 
att uttala mig om de interndemokratiska processerna dessförinnan annat än 
på en övergripande nivå (att vår ledning och styrelse har verkat väldigt nöjda 
med processen överlag).  
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Fråga 11.1 I vilken utsträckning är du nöjd med hur ditt förbund/din 
förhandlingsorganisation eller motsvarande har deltagit i framtidsarbetet vad 
gäller: 

Närvaro vid Framtidsarbetes olika aktiviteter och arenor 

 Antal Procent 

Mycket nöjd 16 36% 

Nöjd 17 39% 

Ganska nöjd 11 25% 

Inte alls nöjd 0 0% 

Total 44 100% 

 

 

Fråga 11.2 I vilken utsträckning är du nöjd med hur ditt förbund/din 
förhandlingsorganisation eller motsvarande har deltagit i framtidsarbetet vad 
gäller: 

Framförandet av ditt förbunds perspektiv 

 Antal Procent 

Mycket nöjd 16 36% 

Nöjd 19 43% 

Ganska nöjd 7 16% 

Inte alls nöjd 2 5% 

Total 44 100% 
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Fråga 11.3 I vilken utsträckning är du nöjd med hur ditt förbund/din 
förhandlingsorganisation eller motsvarande har deltagit i framtidsarbetet vad 
gäller: 

Öppenheten för att föra dialog med övriga förbund och andra som varit 
involverade i arbetet 

 Antal Procent 

Mycket nöjd 11 26% 

Nöjd 17 40% 

Ganska nöjd 14 33% 

Inte alls nöjd 1 2% 

Total 43 100% 
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Fråga 11.4 I vilken utsträckning är du nöjd med hur ditt förbund/din 
förhandlingsorganisation eller motsvarande har deltagit i framtidsarbetet vad 
gäller: 

Öppenheten för att sätta förbundsnyttan före egenintressen 

 Antal Procent 

Mycket nöjd 16 37% 

Nöjd 16 37% 

Ganska nöjd 8 19% 

Inte alls nöjd 3 7% 

Total 43 100% 

 

 

Fråga 11.5 I vilken utsträckning är du nöjd med hur ditt förbund/din 
förhandlingsorganisation eller motsvarande har deltagit i framtidsarbetet vad 
gäller: 

Ta vara på möjligheten till inflytande 

 Antal Procent 

Mycket nöjd 18 42% 

Nöjd 15 35% 

Ganska nöjd 10 23% 

Inte alls nöjd 0 0% 

Total 43 100% 
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Kommentarer (4) 
- Vet ej. 
- Upplever att de olika förbunden vill driva sina olka käpphästar, vilket kan bli 

knepigt för förändring 
- Var inte anställd vid tillfället 
- Har som sagt inte deltagit fullt ut i arbetet, bara till och från internt, och mest 

mot slutet i dialog med Saco och andra förbund. Men min uppfattning är att 
mitt förbund har deltagit i stor utsträckning och med stort engagemang, 
konstruktivitet och öppenhet från såväl förtroendemannasidan som 
tjänstemannasidan. 
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Fråga 12 

Har ni med inspiration av framtidsarbetet gjort något annorlunda i ert 
förbund? 

Svarsvärden (14) 
- Använt vissa metoder för delaktighet i vårt interna utvecklingsarbete. 
- Funderar på att göra ett liknande arbete inom förbundet. Ökad involvering 

inför kongress.  
- Marginellt – ja! 
- Nej 
- Har ej fått någon kunskap, inspiration eller annat från framtidsarbetet så kan 

omöjligt svara. 
- Det kan jag inte tydligt se. 
- Nej 
- Nej 
- Dialogen har varit annorlunda. 
- nej 
- Nej 
- En förändring är att vi följer det gemensamma Sacoarbetet mer än tidigare. 
- Ja, vår egen proposition kring verksamhetsinriktning (till vår kongress i höst) 

har fått en större tydlighet och stringens. I detta arbete mellan kansliet och 
styrelsen, tror jag att vår styrelse (och inte minst ordföranden) har varit väldigt 
inspirerade av framtidsarbetet i att försöka uppnå en större tydlighet och ett 
tydligare fokus under den kommande kongressperioden. En ambition och 
strävan som har delats av tjänstemannaorganisationen i framskrivandet av 
propositionen. 

- Påbörjat eget framtidsarbete. 
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Fråga 13 

Har du några övriga medskick du vill göra till styrelsens återrapportering av 
framtidsutredningen till kongressen? 

Svarsvärden (10) 
- Fortsätta med hög involvering, våga lyfta det som är känsligt och också våga 

ta om hand det som kommer upp.  
- Om man kommit så långt att det finns en handlingsplan, hade jag gärna tagit 

del av den. Nu vill vi se omsättning till praktik 
- Bör inte alla delar i alla Sacoförbund involveras i detta arbete? Verkar mest 

varit en produkt som chefer/vd/kanslichefer varit delaktiga i, samt ordföringar. 
- Viktigt att få visionen att omsättas i praktik framöver och hur det är tänkt att 

gå till/mätas. 
- Processen har varit bra men utredningen överensstämmer till stora delar inte 

med det vi framfört eller vad jag hört andra framföra 
- Sacos arbete präglas för lite av förbundens samlade vilja. 
- Nej. 
- Bra process men för lågt tempo som gör att mycket bra som kommit fram 

under resans gång inte längre är aktuellt/relevant 
- Våga reda i intressekonflikter kring STUDENTrekrytering. 
- Känner att jag inte deltagit tillräckligt mycket i processen för att ge frågorna 

rättvisa! Svarar därför inte. 
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