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Ett händelserikt 2017 

För 70 år sedan, den 10 oktober 1947, bildades Saco för att förbättra akademiker-
nas villkor. Då hade vi 16 000 medlemmar och både Sverige och världen såg helt 
annorlunda ut än i dag.

När vi skriver 2017 har Saco 23 medlemsförbund och totalt nästan 700 000 med-
lemmar. Vi växer varje år och det är ingen tvekan om att akademikernas fackliga 
federation är en av de viktigaste parterna på den svenska arbetsmarknaden.

En milstolpe under året var kongressen som hölls den 23–24 november i Stock-
holm. Flera nya styrelseledamöter valdes in i Sacos styrelse för den kommande 
fyraårsperioden och kongressen tog också viktiga beslut om områden för federa-
tionen att arbeta med, utöver exempelvis utbildning och arbetsliv även välfärdens 
finansiering. Dessutom formulerade kongressen Sacos vision för de kommande 
åren:

”Saco utvecklar Sveriges akademiker. 
Tillsammans utvecklar vi Sverige.”

”Vår vision är ett samhälle där utbildning, kunskap och kompetens lönar sig och 
akademisk profession värderas och respekteras. Ett samhälle utan motsättning 
mellan yrkeskarriär och god hälsa med balans i livet.”

Det är en vision som förpliktigar, men en god vägledning för det arbete Saco 
behöver göra. Vi är väl rustade att påverka samhällsutvecklingen i en riktning som 
gör att akademikernas kunskap tas till vara.

Göran Arrius, ordförande Saco
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Kvaliteten inom högre utbildning 
Under året har Saco engagerat sig i flera utred-
ningar som har stor effekt på kvaliteten inom 
den högre utbildningen: Tillträdesutredningen, 
Landsbygdskommitténs utredning samt Styr- och 
resursutredningen (Strut). 

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

• I remissvaret till landsbygdskommittén var Saco 
starkt kritisk till förslaget om att kommunalisera 
högskoleutbildningen. Både i remissvaret och 
i en medial replikväxling, med dels minister 
Helene Hellmark Knutsson, dels TCO, gav Saco 
uttryck för att högskolans uppdrag i Sverige 

måste vara nationellt. Vi hänvisade också till 
tidigare studier. Ett aktuellt underlag var Val av 
högskoleort – regionala mönster mellan män 
och kvinnor som visar att högskolornas place-
ring inte har så stor påverkan på var människor 
väljer att studera och jobba. Ett annat under-
lag var Högskolans kvalitet och studenternas 
framtida inkomst som lyfter fram att bristan-
de kvalitet i högskolan har lett till sjunkan-
de högskolepremier. Saco poängterade att 
utbildningspolitiken inte ska lösa arbetsmark-
nadsproblem och regionalpolitiska obalanser. 
Högskolan måste få fokusera på högkvalitativ 
utbildning och internationellt konkurrenskraftig 
forskning.

• Styr- och resursutredningen tillsattes i april 
2017 och ska redovisas i december 2018. Saco 
välkomnade utredningen och dess fokus på 
livslångt lärande. Återigen lyfte vi fram vikten av 
kvalitet och forskningsanknytning, men också 
att högskolan inte ska ha ett kompensatoriskt 

Utbildning  
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uppdrag. Vi har haft kontakter med utredningen 
och utbildningspolitiker för att dela med oss av 
kunskapen från våra studier och bidra till denna 
betydelsefulla utredning.

Saco svarade även på Skolkommissionens remiss 
Samling för skolan, där vi ställer oss bakom syftet 
att förbättra jämlikheten i den svenska skolan. Vi 
poängterar att högskolan inte ska ha ett kom-
pensatoriskt uppdrag och att Saco anser det 
nödvändigt med ökat nationellt ansvar för skolans 
finansiering. Övriga remisser som Saco besvarat 
inom området är:

En gymnasieutbildning för alla, Metoder och 
kriterier för bedömning av prestation och kvalitet 
i lärosätenas samverkan med omgivande sam-
hället, Förslag till mer ändamålsenliga basårsbe-
stämmelser” samt ”Ny ordning för att främja god 
sed och hantera oredlighet i forskning, Ökade 
möjligheter till grundläggande behörighet på yr-
kesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella 
program.

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

Förslag om brett deltagande
Saco svarade på remissen Brett deltagande i hög-
skolan. I samband med att promemorian släpptes 
skrev Saco tillsammans med Saco studentråd en 
debattartikel. När remissvaret skickades in gick vi 
dels ut med ett pressmeddelande, dels en kortfilm 
för att uppmärksamma regeringens förslag till 
ändring av högskolelagen och de risker som det 
skulle innebära för kvaliteten på högskolan. I de-
cember drog minister Helene Hellmark Knutsson 
tillbaka det hårt kritiserade förslaget vilket Saco 
uppmärksammade.

Utbildningspolicy för  
eftergymnasiala studier
Arbetet med att ta fram en utbildningspolicy för 
Saco har pågått under året och policyn väntas bli 
ett av de första ärendena för Sacos nyvalda sty-
relse att fatta beslut om. Arbetet drivs från Sacos 
kansli och innehållet utvecklas tillsammans med 
det utbildningspolitiska nätverk som finns inom 
federationen.

Forskningen ska vara  
internationellt konkurrenskraftig
Under året uppmärksammades ett antal fall där 
framstående forskare väljer att lämna Sverige till 
följd av dåligt mottagande. Saco skrev tillsam-
mans med SULF en debattartikel om Migrations-
verkets långa handläggningstider. 

I april var Saco delaktig i den internationella 
manifestationen March for science och var en av 
många aktörer som skrev under en debattartikel 
för att ge stöd till forskningen. Bakgrunden var 
den växande oron över faktaresistens, utbred-
ningen av falska nyheter och spridningen av så 
kallade alternativa fakta. Företrädare för forsk-
ningen, civilsamhället, företag och medier deltog 
för att stärka användningen av forskningsbaserad 
kunskap i alla delar av samhället. 
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Saco studentmässa  
och studieval
Saco studentmässa och den årliga produktionen 
av trycksakerna Välja yrke och Framtidsutsikter 
fick ett bra genomslag även detta år. På mässan 
i Stockholm deltog 180 utställare och 21 000 be-
sökare. Dessutom genomfördes 330 seminarier. 
Mässan i Malmö var något mindre. Totalt besökte 
nästan hälften av Sveriges avgångsgymnasister 
någon av Sacos två studentmässor. Trycksakerna 
har en upplaga på 80 000 exemplar. En stor del 
av dem levererades efter beställningar direkt från 
gymnasieskolor. Mediegenomslaget var massivt 
för årets upplaga av Framtidsutsikter. Bland annat 
har TT, TV4 och Sveriges Radio skrivit eller gjort 
inslag.

Inför vårens anmälan till högskolestudier fick 
fliken Saco studieval en ny startsida och struktur 
på saco.se. Innehållet i Välja yrke och framtidsut-
sikter finns även uppdaterat i webbversionen av 
Yrken A–Ö. 

I samband med 
vårens sista ansök-
ningsdag till hög-
skolan exponerades 
Framtidsutsikter och 
en ny funktion för 
livslöner för studen-
ter i sociala medier. 
Båda funktionerna 
har god spridning.

Under våren avslu-
tades Sacos kom-
petensutvecklings-
program för studievägledare för 
läsåret 2016/2017, där många förbund deltog och 
etablerade bilden av Saco som expert på akade-
mikeryrken. Kursen hade ett trettiotal deltagare. 

Framtidsutsik
ter

Här finns jobben för akademiker år 2022

www.saco.se/studieval

Redaktör Pälle Kamali

Mediegenomslaget var 
massivt för årets upplaga 
av Framtidsutsikter. ”
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Under hösten inleddes en ny utbildningsomgång 
och den fortsätter under våren.

Ett nyhetsbrev som riktar sig till studie- och yr-
kesvägledare startades i april. Det har över 800 
prenumeranter.  

Kompetensutveckling  
Sacos förslag för en modern kompetensutveckling 
utvecklas i en rapport som publicerades under 
året. Sacos åsikter, baserade på rapportinnehål-
let, sammanfattas dessutom i foldern Vägar till ny 
kunskap. Förslagen bygger på omfattande analys 
av systemen för omställning och kompetensut-
veckling. I samband med rapportsläppet kom en 
debattartikel i Altinget och förslagen uppmärk-
sammades även av TT. Innehållet lyftes också vid 
höstens olika träffar med politiker, myndighets-
chefer och utredare och vid rundabordssamtal i 
Almedalen. 

Invandrade  
akademikers kompetens
Saco publicerade tillsammans med Svenskt 
Näringsliv en debattartikel i Svenska Dagbladet 
om behovet av ett öppet och flexibelt system 
för arbetskraftsinvandring. Den utredning som 
tillsattes för att stärka arbetskraftsinvandringens 
ställning på arbetsmarknaden misslyckades med 
sitt uppdrag. Sammanblandningen med flyktingin-
vandringen gör att situationen snarare försämras. 
Reglerna hindrar nationell rörlighet och Sverige 
går miste om kompetens som behövs på den 
svenska arbetsmarknaden. 

Intresset för akademikernas arbetsmarknad var 
stort under sommaren, då Saco släppte de uppda-
terade arbetslöshetssiffrorna för 2016. Samtidigt 
sammanställdes ett underlag till TT om arbetslös-

hetn bland utrikesfödda akademiker, vilket fick 
relativt stor spridning genom artiklar i Svenska 
Dagbladet, Göteborgs-Posten, SVT.se med flera. 

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

Eva OscarssonHåkan Regnér
2017 |  Vägar till ny kunskapLåt fler komma till Sverige 

för att jobba.”
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Löneskillnader mellan  
kvinnor och män ska minska
Saco har under många år analyserat löneskill-
naderna bland akademiker. I januari var det åter 
dags för en ny rapport i serien om löneskillnader 
mellan kvinnor och män, den här gången för 67 
akademikergrupper, Förklarat och oförklarat mel-
lan kvinnor och män. Resultatet visar att akade-
mikermän i genomsnitt har 20 procent högre lön 
än akademikerkvinnor. Rapporten visar också att 
den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnli-
ga och manliga akademiker har minskat med två 
procentenheter sedan 2009. Det är en utveckling 
i positiv riktning som stämmer väl överens med ut-
vecklingen på hela arbetsmarknaden. De största 
totala löneskillnaderna finns inom landstingen och 
de minsta inom staten. En stor del av löneskillna-
derna kan förklaras med tre faktorer: utbildning, 
yrke och befattning. Kvar blir en liten del oförkla-
rade skillnader, vilket betyder skillnader vi inte har 
tillgänglig statistik för att förklara. Rapporten fick 
uppmärksamhet i medierna där bland annat TT 
och senare under året Expressen plockade upp 
den. Även förbundstidningar uppmärksammade 
rapporten, till exempel Akademikern och Ingenjören.

Livslön för kvinnor och män
Saco har med jämna mellanrum presenterat siffror 
över akademikernas livslöner med hjälp av rap-
porter och på senare år även i form av webbverk-
tyg. Lagom till Internationella kvinnodagen den 8 
mars publicerade Saco, genom ett digitalt webb-

verktyg som finns på saco.
se, nya siffror på livslöner 
för kvinnor respektive män 
inom 34 utbildningsinrikt-
ningar. Ett faktaunderlag 
Livslöner för kvinnor och 
män lades också ut på Sa-
cos hemsida. Huvudbud-
skapet var att de kvinnliga 
akademikernas livslön är 
2,8 miljoner lägre än män-

nens, och Saco debatterade i DN för en tredelad 
föräldraförsäkring som verktyg för jämställda 
karriärvägar. Samma dag presenterades också 
de nya resultaten på ett jubileumsseminarium om 
jämställda löner, som hölls med anledning av att 
Lunds universitet fyllde 350 år.

I olika sammanhang under året lyfte Saco fram 
pensionernas betydelse för jämställda livslöner, 
och då särskilt betydelsen av tjänstepensionerna. 
Utformningen av de kollektivavtalade pensionerna 
ligger och ska ligga på parternas bord utan extern 
inblandning. En Sacoföreträdare intervjuades om 
detta i februari i tidningen Arbetsvärlden. 

Frånvaro och föräldraförsäkring
I samband med lanseringen av det könsuppde-
lande livslöneverktyget, och i debattartikeln i DN, 
lyfte Saco också fram att frånvaro från arbets-
marknaden under karriären påverkar livslönen. 
Att kvinnors närvaro i arbetslivet måste öka är 
centralt för att uppnå jämställda villkor på arbets-
marknaden. Det innebär att föräldraledighet, vab 
och deltidsarbete bör fördelas mer jämnt mellan 
kvinnor och män. För att uppnå detta vill Saco se 
en modern och flexibel föräldraförsäkring i tre lika 
stora delar, där vardera föräldern tilldelas varsin 
del och där den sista tredjedelen går att fördela 
fritt eller överlåta till närstående.

Saco deltog under året aktivt i den pågående stat-
liga utredningen om en modern föräldraförsäk-
ring. En av Sacos utredare satt med som expert i 
utredningen och tog i samband med det fram ett 
underlag som presenterades för Sacos styrelse. 
Saco har också besvarat en remiss på utredning-
ens första del, Begränsningar i föräldrapenningen 
för personer som kommer till Sverige med barn.

Lönsamhet i utbildning 
Rapporten Högskoleutbildning lönar sig allt säm-
re presenterades i mellandagarna 2016. Under 
2017 har en artikel publicerats i ett stort antal loka-
la medier. Sacos studier om livslöner och sjunkande 

Lön 

Thomas Andrén
Galina Pokarzhevskaya

2017 |  Förklarat och oförklarat mellan 

kvinnor och män

Löneskillnader bland Sacoförbundens medlemmar
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utbildningspremier har under året uppmärksam-
mats på olika håll. Veckans Affärer lyfte fram 
Sacos livslönestudie och spred vårt budskap om 
att utbildning måste löna sig. 

En Saco-kommentar om OECD:s siffror, som visar 
att Sverige är det land där det lönar sig minst 
att utbilda sig, fick stor uppmärksamhet såväl i 
traditionella medier som på Twitter och Facebook. 
Frågan togs även upp i riksdagens frågestund 
med hänvisning till Sacos kommentar.

Liberalerna lyfte under perioden fram Sacos 
livslönesiffror i flera debattartiklar om olönsamma 
utbildningar och skatter på arbete.

Företrädare för Saco träffade politiker i utbild-
ningsutskottet för att prata om livslöner och 
utbildningens avkastning. Saco fortsätter att träffa 
riksdagsledamöter för att informera om livslöne-
beräkningarna och vår syn på att utbildning ska 
löna sig. 

Behovet av en skattereform
I likhet med Saco har andra aktörer under året 
flera gånger kritiserat regeringens aviserade 
skattehöjning på arbete. Flera av dem, däribland 
Dagens Nyheters ledarsida, tog i sin kritik hjälp av 

Sacos livslöneberäkningar för att visa att utbild-
ning lönar sig dåligt i Sverige. 

I början av året fattade Sacos styrelse beslut om 
vägledande principer för Sacos framtida enga-
gemang på skatteområdet. För att stärka Sverige 
som kunskapsland ligger fokus på behovet av en 
grundläggande skattereform med sänkta skat-
ter på arbete. I en panel vid Svenskt Näringslivs 
seminarium Talangjakten och de svenska margi-
nalskatterna, framförde Saco sin syn på behovet 
av en sådan reform. På samma tema hade Saco 
i augusti en debattartikel i Svenska Dagbladet. 
Som underlag till artikeln fanns en ny opinions-
undersökning som visar att sju av tio akademiker 
motsätter sig höjd skatt på arbete. 

I samband med att regeringen presenterade sin 
höstbudget lyfte Saco åter fram behovet av en 
övergripande skattereform med fokus på sänkt 
skatt på arbete. Behovet av en skattereform togs 
också upp av Sacos ordförande i en diskussion 
med Centerledaren i samband med Centerstäm-
man i Malmö och i en debattartikel i Dagens 
Samhälle. Vid Moderatstämman i Örebro träffade 
Sacos ordförande den nyvalde partiledaren och 
förde åter fram bl.a. behovet av en skatteöversyn. 

Ny föräldraförsäkring kan 
ge jämställda löner.”



10

Välfärdens finansiering
På Sacos kongress i november fattades beslut 
om att driva behovet av en översyn av välfärdens 
finansiering. En debattartikel där Saco beskriver 
sin problemformulering, Alla partier blundar för 
miljardhål i välfärden, publicerades efter kon-
gressen i Svenska Dagbladet. En enkel animation 
publicerades samtidigt på Twitter och återfinns 
även på saco.se.

Chefers förutsättningar  
att sätta lön
I början av året presenterades en rapport om 32 
akademikerchefers syn på individuell lönesättning 
och hur den fungerar i praktiken: Att ge lön för 
mödan – chefer om individuell lönesättning.  
I rapporten konstateras att individuell lönesättning 
fungerar olika bra inom olika verksamheter, men 
att chefen är avgörande för hur lönesättningen 
fungerar i praktiken. Cheferna vill sätta lön efter 
prestation och anser också att de har bra koll på 
medarbetarnas prestationer. Men det är svårt att 
sätta en lön som upplevs som rättvis när löneut-
rymmet är litet. Det svåraste är att belöna dem 
som alltid presterar bra. Rapporten presenterades 
vid ett välbesökt seminarium där det diskuterades 

vilket stöd och vilka förutsättningar chefer behö-
ver för att kunna sätta lön efter prestation samt att 
motivera genom lönen. En sammanfattning av Att 
ge lön för mödan – chefers erfarenheter av indivi-
duell lönesättning togs även fram. Rapporten och 
dess lärdomar har presenterats vid ett antal exter-
na och federationsinterna seminarier och möten 
och flera förbundstidningar har uppmärksammat 
frågan, bland annat Ingenjören.

Saco löneverktyg  
och löneenkäter
Saco lanserade under året ett nytt löneverktyg 
riktat till studenter inför studievalet. Via verktyget 
kan blivande studenter snabbt skapa sig en bild 
av löneutvecklingen för olika utbildningar. 

Lönestatistiken utvecklades och uppdaterades 
under året. Ett förenklat Saco Lönesök för chefer 
publicerades. 

En gemensam kampanj för att öka svarsfrek-
vensen för löneenkäterna drogs i gång i sociala 
medier och pågick till slutet av året. Saco arrang-
erade också en federationsintern utbildning om 
fråge- och enkätkonstruktion.

Lägre löner för  
utrikesfödda akademiker
Att utrikesfödda akademiker har lägre löner än 
svenskfödda, trots att de arbetar inom samma 
yrke och sektor, visar rapporten Lönegap mellan 
akademiker med svensk och utländsk bakgrund – 
En analys av Sacoförbundens medlemmar. Gapet 
är störst för akademiker som är födda utanför EU 
och Nordamerika. Rapporten fick stor uppmärk-
samhet i medier och olika typer av sociala medier, 
bland annat genom intervjuer i både Dagens Eko 
och Studio Ett. 

Lägg in din lön i Sveriges 
bästa lönestatistik. Alla 
tjänar på det!”

Karin Karlström 
Håkan Regner2017 |  A

tt ge lön för mödan

Chefers erfarenheter av individuell lö
nesättning
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Partsautonomin  
och kollektivavtalen 
Saco har under året i flera sammanhang lyft fram 
och försvarat partsautonomin och kollektivavtalen. 
Den svenska partsmodellen och dess kollektiv-
avtalssystem utgör en grundsten i samhället. De 
är förutsättningen för parternas möjligheter till 
förhandling om villkoren på arbetsmarknaden och 
därmed för arbetsfred och tillväxt.

Frågorna aktualiserades återigen då riksdagen 
röstade ja till nya regler för offentlig upphandling 
och vilka krav som kan ställas i en upphandling, 
till exempel krav på pensionsavsättningar eller för-
säkringar. Sacos hållning utvecklades i en intervju 
i Ingenjören. En annan utmaning för partsauto-
nomin är krav på allmängiltigförklaring av kollek-
tivavtal, där Saco i en debattartikel i Lag & Avtal 
varnade för att ha ett alltför kortsiktigt perspektiv 
på den svenska modellens utmaningar. 

Saco publicerade räknesnurror för att beräkna 
betydelsen av kollektivavtal. I ett första skede 
visar de hur mycket pengar kollektivavtalet ger 
om man blir sjuk, föräldraledig eller skadar sig på 
jobbet. På önskemål från förbunden har texterna 
översatts till engelska. Flera förbund har publice-
rat snurrorna på sina egna webbplatser.

Att försvara partsmodellen innebär även att 
återkommande påvisa fördelarna med kollektiv-
avtal. Det har Saco gjort genom att uppdatera de 
populära trycksakerna Dina pengar, Your money – 
på både svenska och engelska – samt trycksaken 
Vara skyddsombud. Samtliga finns tillgängliga på 
Sacos webb.

Saco besvarade remissen om Utstationering och 
vägtransporter, där Saco välkomnar en förstärk-
ning och komplettering av anmälningsskyldighet-
en vid utstationering i syfte att få till stånd  
ett mer rättvisande register över utstationeringar  
i Sverige.

Saco tillstyrkte förslagen i remissen om Återin-
förande av skattereduktion för fackföreningsav-
gift. Den svenska partsmodellen bygger på att 

fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans 
kommer överens om de bästa villkoren på ar-
betsmarknaden, utan att staten lägger sig i varje 
beslut. För att partsmodellen ska få legitimitet 
krävs att organisationsgraden i arbetslivet är så 
hög som möjligt. Detta är något som förslagen 
bidrar till. 

Försvar av  
partsmodellenpå EU-nivå
I EU-sammanhang har Saco fortsatt att försvara 
partsmodellen vad gäller systemet för högkva-
lificerad arbetskraftsinvandring, det så kallade 
”blåkortssystemet”. Sacos hållning är att blåkortet 
inte bör ersätta, utan komplettera, de nationella 
arbetskraftsinvandringssystemen för målgruppen. 
Saco har även under året varit aktiv i förhandling-
arna på EU-nivå om nya utstationeringsdirektiv.  

Saco har, tillsammans med LO och TCO, i om-
gångar fört fram invändningar mot Europafackets 
strategi för minimilöner. Lönebildningen är en 
kärnfråga för de svenska facken. Med strategin 
skulle lönebildningen riskera att inlemmas i EU:s 
ekonomiska process, vilket i sin tur skulle kunna 
ge legitimitet åt kommissionens inblandning i 
nationell lönebildning. På Europafackets styrel-
semöte i mars fick de svenska facken slutligen 
gehör för sina krav i den resolution som antogs 
om en gemensam strategi om låga löner och 
minimilöner. Det blev en viktig markering av vårt 
system. Värnandet av partsautonomin har varit en 
återkommande uppgift – inte minst i förhållande 
till EU:s ekonomiska 
paket om politiken 
inom euroområdet. 

Arbetsliv 
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LAS
I samband med Moderatstämman i Örebro inter-
vjuades Sacos ordförande av Dagens industri om 
Sacos syn på Moderaternas förslag att förändra 
arbetsrätten. 

Saco släppte en film i sociala medier riktad till 
Moderaterna efter deras beslut att verka för för-
ändring av turordningsreglerna. Budskapet är att 
myterna om LAS är många och att debatten måste 
grundas i hur det faktiskt fungerar i praktiken. 
Filmen fick stort genomslag.

Meddelarskydd och  
företagshemligheter
Saco har uttalat sig om skydd av arbetstagare i 
två remissvar: Meddelarskyddslagen – fler verk-
samheter med stärkt meddelarskydd, där Saco är 
positiv till ett stärkt meddelarskydd för privatan-
ställda i offentligt finansierad verksamhet, och i 
Ny lag om företagshemligheter, där Saco anser 
att utredningen inte har tagit tillräcklig hänsyn till 
arbetstagarna. 

Arbetslivet står inför  
stora förändringar
Arbetslivet står inför stora förändringar som får 
konsekvenser för arbetsmiljön. Saco deltog i 
referensgruppen till utredningen Ett arbetsliv i 
förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmil-
jön?  och i sitt remissvar välkomnar Saco denna 
kartläggning av det moderna arbetslivet. Det finns 
ett antal relativt nya företeelser på den svenska 
arbetsmarknaden där det finns behov av ett bre-
dare och djupare kunskapsunderlag. 

För många av Sacoförbundens medlemmar 
hör it-baserat mobilt arbete till vardagen och är 
kopplat till det så kallade gränslösa arbetet. Saco 

arrangerade ett seminarium om digital arbetsmiljö 
med anledning av Skyddsombudens dag. Semi-
nariet var välbesökt och går att ta del av via Saco 
Play. 

Integritet i arbetslivet
Under året har Saco fortsatt att i olika samman-
hang lyfta frågan om personlig integritet i arbets-
livet. Bevakning av datorer, telefoner och Face-
bookkonton, kontroll av medarbetarnas hälsa och 
träning, utdrag ur belastningsregistret och person-
lighetstester vid rekrytering – allt fler arbetstagare 
utsätts idag för någon form av övervakning. Saco 
efterfrågar en ny arbetsrättslig lag som skyddar 
den enskildes personliga integritet i arbetslivet. 

Skydd av integriteten ska också kunna regleras i 
kollektivavtal. I slutet av maj medverkade Sacos 
ordförande i SVT:s Gomorron Sverige där han 
diskuterade vikten av integritet i arbetslivet och 
presenterade resultatet av en ny kartläggning 
som Saco låtit göra. Frågan fick stor uppmärksam-
het även i andra medier och upptog bland annat 
Metros löpsedel. I början av juni presenterade den 
statliga Integritetskommittén sitt slutbetänkande 
på DN Debatt. Saco replikerade och argumentera-
de återigen för en samlad lagstiftning till skydd för 

Ett hållbart arbetsliv förut-
sätter en god arbetsmiljö.”
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anställdas och arbetssökandes integritet. 

Saco har framfört sina synpunkter om personlig 
integritet i två remissvar: En ny kamerabevak-
ningslag, där Saco tillstyrker utredningens förslag 
på förstärkning av integritetsskyddet vid kamera-
bevakning på arbetsplatser, och Så stärker vi den 
personliga integriteten, där Saco delar Integri-
tetskommitténs uppfattning att skyddet av den 
personliga integriteten ska stärkas.

Psykisk ohälsa bland akademiker
I slutet av juni presenterade Saco en ny rapport: 
Psykisk ohälsa bland akademiker – Svår att 
bota men lättare att förhindra. I samband med att 
rapporten släpptes publicerades en debattartikel 

i Aftonbladet med rubriken Stressade akademi-
ker dold ohälsobomb. Att den psykiska ohälsan 
har ökat kraftigt är känt sedan tidigare. Men fram 
tills nu har det varit höljt i dunkel hur den drabbar 
landets högutbildade. Saco begärde därför ut 
och specialgranskade statistik från Försäkrings-
kassan över sjukskrivningarna i Sverige. Resul-
tatet visar att akademiker är den grupp där den 
psykiska ohälsan har ökat snabbast de senaste 
åren. Det finns en tydlig koppling mellan utbild-
ningsnivå och ökningstakten av sjukfrånvaron. Ju 
högre utbildning, desto mer ökar sjuktalen. Störst 
ökning är det för kvinnliga akademiker – det är 
fem gånger vanligare att kvinnliga akademiker 
drabbas av psykisk ohälsa än manliga. Stress står 
för hälften av diagnoserna som är kopplade till 
psykisk ohälsa hos kvinnliga akademiker. Det är 
också den diagnos som ökar mest totalt. Psykisk 
ohälsa som inte hanteras snabbt leder till långa 
sjukskrivningar, vilket innebär stora kostnader för 
arbetsgivarna i ett läge där det redan är svårt att 
hitta kvalificerad kompetens. Rapporten fick stor 
uppmärksamhet. Den diskuterades och delades 
ivrigt i sociala medier och presenterades även på 
ett seminarium om stress i Almedalen.

I slutet av juni presenterade 
Saco en ny rapport: Psykisk 
ohälsa bland akademiker – 
Svår att bota men lättare att 
förhindra.

”

”
Arbetsgivarnas övervak-
ningsmöjligheter har aldrig 
varit större. Behovet av en 
samlad lagstiftning på områ-
det är akut.
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Arbetsgivare saknar  
riktlinjer för nåbarhet
I slutet av juli presenterades resultaten av en 
opinionsundersökning om kravet på att vara till-
gänglig under semestern, som gjorts på uppdrag 
av Saco. Endast var sjunde akademiker uppger att 
det finns riktlinjer på arbetsplatsen när det gäller 
hur de bör vara tillgängliga på mejl eller mobil 
utanför ordinarie arbetstid. Det är något vanligare 
med riktlinjer i offentlig sektor, men skillnaden 
mellan sektorerna är liten. Utspelet fick stor upp-
märksamhet trots semestertider.

Nationellt kunskapscentrum
I olika sammanhang har Saco påpekat att kunskap 
och forskningsresultat om arbetsmiljön, däribland 
den psykosociala arbetsmiljön, inte finns samlad 
på ett ställe. Saco deltog i referensgruppen till 
utredningen om inrättandet av Ett nationellt cen-
trum för kunskap om och utvärdering av arbets-
miljö. I sitt remissvar ställde sig Saco positivt till 
inrättandet av ett nationellt centrum, något som 
arbetsmarknadens parter har efterfrågat i många 
år. Även i kommentaren till regeringens budget-
nyheter välkomnade Saco inrättandet av nytt 
nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö. 

Skyddsombud
Tillsammans med LO och TCO skrev Saco en 
replik på Svenskt Näringslivs förslag att frikoppla 

skyddsombuden från fackligt inflytande, något 
som skulle försämra arbetsmiljöarbetet.

Den efterfrågade broschyren Att vara skyddsom-
bud har uppdaterats och är en skrift som fortfa-
rande trycks i stora upplagor.

Hot, våld, trakasserier, 
diskriminering
Saco presenterade en opinionsundersökning  
som visar att många akademiker känner sig illa 
behandlade på jobbet. 

Vid bokmässan i Göteborg medverkade Sacos 
ordförande på ett seminarium om hot och våld 
mot akademiker som anordnades av DIK.

Sacos besvarade remissen om Bättre skydd mot 
diskriminering. Saco är mycket tveksam till om 
den föreslagna nya Diskrimineringsnämnden 
kan bidra till ett bättre och effektivare skydd mot 
diskriminering. Saco anser istället att DO bör få 
utökade resurser och ett tydligare uppdrag.

#Metoo
Kampanjen #metoo satte fokus på sexuella 
trakasserier i arbetslivet. Sacos kommentarer om 
kampanjen spreds genom två intervjuer i TT. På 
Sacokongressen gjorde Göran Arrius ett tydligt 
ställningstagande om #metoo i sitt inledningstal. 
Flera Sacoförbund har tagit initiativ i frågan och 
saco.se länkar till de förbund som lämnat under-
lag till Sacokansliet.
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Arbetsmarknadsutredningen
Under 2016 tillsatte regeringen en utredning som 
ska göra en översyn av arbetsmarknadspolitikens 
roll och gränser samt av Arbetsförmedlingens 
uppdrag. Saco ingår i utredningens referensgrupp 
och har även bildat en federationsintern referens-
grupp. I oktober överlämnades delbetänkandet 
Vägledning för framtidens arbetsmarknad till 
arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva 
Johansson. 

Intresset för akademikernas arbetsmarknad var 
stort även under sommaren då Saco släppte de 
uppdaterade arbetslöshetssiffrorna för 2016 på 
hemsidan. Saco gjorde ett underlag till TT om  
arbetslösheten bland utrikesfödda akademiker 
som fick spridning genom artiklar i bland annat 
Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och SVT.se. 

I början av februari stod Saco värd för ett väl-
besökt seminarium i Ilera-föreningens regi med 
rubriken Forskning och dialog om arbetsmarknad 
och arbetsliv – framtida utmaningar och möjlighe-
ter. Saco deltog även i en debatt på temat politik 

och makroekonomi vid Ekonomidagarna i Örebro, 
arrangerade av Akademikerförbundet SSR, där 
bland andra finansministern deltog.

Under året har Saco träffat riksdagsmän och tjäns-
temän inom olika partier och bland annat diskute-
rat problem och lösningar för matchning, livslångt 
lärande, integration, kompetensförsörjning och 
integritet i arbetslivet.

Den öppna arbetslösheten 
bland akademiker uppgick 
till 2,9 procent under 2017.”
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Saco i världen
Den internationella verksamheten har präglats 
mycket av ett EU som både glider isär, med 
Storbritanniens bekräftade utträde ur EU, men 
också försöker hålla samman genom EU:s ”sociala 
paket”. 

Saco värnar om  
medlemmarna inför Brexit
Samma dag som Storbritannien lämnade in sin an-
sökan om utträde ur EU lämnade Sacos ordföran-
de, tillsammans med LO:s och TCO:s ordförande, 
ett gemensamt brev till statsministern och till EU- 
och handelsministern. De tre ordförandena skrev:

”
Vi vill att Storbritannien i framtiden ska 
ha en så nära relation till EU som möjligt, 
helst med tillgång till den inre markna-
den, med alla fyra friheter inklusive för 
arbetskraft. Det golv av rättigheter och 
skydd för arbetstagarna som EU-rätten 
garanterar måste upprätthållas och en 
framtida EU-rättsutveckling på området 
även gälla för arbetstagare i landet. Det-
ta ligger inte bara i de brittiska fackliga 
organisationernas och arbetstagarnas in-
tresse. Om utvecklingen i Storbritannien 
går mot lägre löner, sämre arbetsvillkor 
och låg skatt så drabbar det även oss i 
övriga EU genom osund konkurrens.

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

• ett tryggt och säkert Europa

• ett blomstrande och hållbart Europa 

• ett socialt Europa

• ett starkare Europa på den globala arenan. 

Under den tredje punkten noteras att man ska ”ta 
hänsyn till skillnaderna i de nationella systemen 
och arbetsmarknadsparternas centrala roll”. Vid 
ett extra socialt toppmöte i samband med firandet 
framförde de svenska facken vikten av social dia-
log och av att EU främjar strukturer för en sådan. 
De svenska facken lyfte också fram att frihandels-
avtalen måste följas av omställningsåtgärder och 
kompetensutveckling för den berörda arbets- 
kraften samt att EU:s grundläggande värden – 
demokrati, rättsstaten och mänskliga rättigheter – 
måste värnas. Man poängterade att medlemslän-
dernas olika partsmodeller måste respekteras och 
att fackliga fri- och rättigheter ska garanteras.

Ståndpunktspapper 
om EU:s framtid
I april publicerade EU-kommissionen underlaget 
till en social pelare. Den innehåller en rekommen-
dation bestående av 20 punkter för olika sociala 
rättigheter. Den sociala pelaren utgör tillsammans 
med den så kallade vitboken om EU:s framtid och 
ett antal reflektionspapper ett ”socialt paket” som 
skulle fastställas av EU under 2017. Saco formu-
lerade tillsammans med LO och TCO en gemen-
sam ståndpunkt om EU:s framtid. I ståndpunkten 
diskuteras sociala dimensioner, globaliseringens 
effekter, EU:s finansiering och EMU. 

Högnivåmöte i New York 
om Global Deal
Saco deltog i ett högnivåmöte i New York om Glo-
bal Deal på inbjudan av den svenska regeringen. 
Mötet hölls under FN-veckan då generalförsam-
lingen samlades och då World Economic Forum 
Sustainable Development Impact Summit under 
två dagar (18–19 september) diskuterade uppfölj-
ningen av FN:s globala mål för Agenda 2030.
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Sverige som förebild för 
franska reformer
Saco intervjuades i Europaportalen om de ar-
betsmarknadsreformer som Frankrikes president 
Emmanuel Macron vill genomföra och hur Sverige 
har varit en förebild i det arbetet.

Sociala toppmötet
De svenska facken intog en särskild plats på topp-
mötet i Göteborg i november. Värdar för toppmö-
tet var den svenske statsministern och EU-kom-
missionens ordförande. Svenska arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer presenterade svenska 
exempel på god social dialog för de deltagande 
europeiska regeringscheferna. Sacos ordförande 
talade även på en trepartsmiddag som ägde rum 
kvällen innan toppmötet och diskuterade där den 
svenska partsmodellen utifrån EU:s sociala pelare.

Sacoförbund söker bistånds-
medel genom Union to Union

Den fackliga biståndsorganisationen Union to 
Union, där Saco är medlem tillsammans med LO 
och TCO, firade 40 år under året. Arbetet finansie-
ras genom anslag från Sida, EU-medel och medel 
från de svenska förbunden. Bidragen går antingen 
som direkta medel till utvecklingsprojekt eller som 
bidrag till informationsprojekt i Sverige. Verksam-
heten syftar främst till att stärka facklig organise-
ring och förbättrade arbetsvillkor för arbetstagare 
i andra delar av världen. 

Saco blev medlem 2015 och federationen har 
arbetat med information om Union to Union för att 
skapa och stärka engagemanget bland Sacos för-
bund. Detta har resulterat i att flera förbund sökt 
pengar för den kommande projektperioden. 
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Andra aktiviteter
Makro,  
samhällsekonomiskt forum 
Sacos samhällsekonomiska forum Makro genom-
fördes för andra gången, även detta år på Sand-
hamn i Stockholms skärgård. 

Målet med Makro är att erbjuda en återkommande 
arena med hög trovärdighet för diskussion om 
samhällsekonomi och politik på nationell nivå. 
Tanken är också att Makro ska göra Saco agenda- 
sättande i debatten om ekonomi och samhälls-
utveckling samt stärka Sacos varumärke som 
opinionsbildare och samhällsaktör.

Efter genomförandet i maj gjordes en större utvär-
dering med bland annat djupintervjuer av inbjud-
na deltagare, Även inbjudna som inte deltog inter-
vjuades. Sammantaget är de intervjuades mycket 
positiva. Saco har hittat ett unikt koncept. Saco 
som arrangör har mycket hög trovärdighet och 
konferensen stärker Sacos varumärke. Styrelsen 
beslutade vid styrelsemötet i augusti att återigen 
genomföra Makro, denna gång hösten 2018.

Almedalen 
Liksom året innan deltog Saco sommaren 2017 i 
Almedalen i mindre omfattning än tidigare år – en 
konsekvens av satsningen på det samhällseko-
nomiska forumet Makro. Sacos ordförande, den 
samhällspolitiska chefen och en utredare medver-
kade dock i flera seminarier, paneler och samtal i 
andras regi. Därutöver bjöd Saco in till ett runda-
bordssamtal om kompetensutveckling.

Pride
I Pride Park på Stockholm Pride deltog Sacofede-
rationen med tält. Av de 23 tillfrågade förbunden 
deltog fyra i Sacos tält: Lärarnas Riksförbund, 
Sveriges Arbetsterapeuter, SRAT, Naturvetarna 
och dessutom Saco studentråd. I paraden med-
verkade Saco och ett antal förbund och delfören-
ingar i ett ekipage på temat ”Saco – din partner 
på jobbet”. 

Sacoföreningen i Göteborg fick centralt stöd för 
deltagandet i West Pride i form av material att 
använda på plats och finansiering av en annons.  

Saco Chefsråd
Chefsrådet träffades fyra gånger under 2017. Led-
ningsgruppen och kontorsmiljön har varit teman 
för mötena och guider för dessa teman har också 
producerats. 

Besök på högskoleorter
Sacos ordförande besökte under hösten Malmö 
och Örebro för att träffa företrädare för lärosäten, 
företag och politik. I Malmö ingick ett möte med 
Centerpartiets ledare Annie Lööw, i samband med 
Centerstämman där, och i Örebro träffade han 
Moderaternas nyvalde ordförande Ulf Kristersson i 
samband med Moderaternas partistämma. Tidiga-
re under året medverkade Sacos ordförande som 
talare på Socialdemokraternas partikongress.
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Varumärkesarbete 
och rekrytering
I februari fattade Sacos styrelse ett inriktningsbe-
slut om att använda varumärket Saco för att stärka 
förutsättningarna för förbundens rekrytering av 
medlemmar. Tanken är att varumärket kan nyttjas 
för att skapa kännedom om fackligt medlemskap 
och om vikten av att som akademiker välja ett 
Sacoförbund. Processen med att rekrytera och 
behålla medlemmar är och förblir en uppgift för 
respektive Sacoförbund. För att förankra inrikt-
ningsbeslutet, liksom för att lyssna in synpunkter 
och frågor, besökte Sacos kanslichef och kommu-
nikationschef merparten av förbundsledningarna 
under hösten. 

Som en av del i varumärkesarbetet har en kart-
läggning av lokalt förtroendevaldas behov gjorts. 
I dialog med förbundens kanslier och förtroende-
valda påbörjades sedan utveckling av ett fede-
rationsgemensamt stöd till de förtroendevalda, 
bland annat i form av information och material på 
saco.se. I ett parallellt arbete med att utveckla  
Sacos digitala kanaler har nya målgruppsanpassa-
de flikar skapats på webbplatsen, varav en särskilt 
för förtroendevalda. En annan flik, ”karriär”, lyfter 

fram information som kan vara till stöd för förbun-
dens medlemsrekrytering. Innehållet utvecklas 
kontinuerligt.

Bankavtal för företagare
Ett ramavtal mellan Saco och Danske Bank för 
egenföretagare, som är medlemmar i Sacoför-
bund, undertecknades under hösten 2017 och  
offentliggjordes i ett gemensamt pressmeddelande. 
Varje förbund som så önskar kan ansluta sig till 
avtalet. Marknadsföring till förbundens medlem-
mar planeras till början av 2018. 

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



20

EU:s dataskydds- 
förordning (GDPR)
Med anledning av den nya dataskyddsförordning-
en (GDPR) som träder i kraft i maj 2018 bedriver 
Sacofederationen sedan 2016 ett gemensamt 
arbete för att på bästa sätt möta de nya krav som 
förordningen ställer. En federationsgemensam 
rapport, Dataskyddsförordningen och facklig 
verksamhet har tagits fram. Efter kvalitetssäk-
ring av en extern juridisk expert presenterades 
rapporten i december 2017. Rapporten innehåller 
rekommendationer för förbunden och federa-
tionen och syftet är att åstadkomma en enhetlig 
personuppgiftsbehandling. Tanken är att rekom-
mendationerna ska kunna användas av förbunden 
i det praktiska arbetet med att förbereda sig inför 
den nya förordningen. 

Vid sitt sammanträde i början av november beslu-
tade Sacostyrelsen att inrätta en federations- 
gemensam funktion genom att rekrytera två data-
skyddsombud till Sacokansliet.  

Saco har högt anseende
Saco intog 2017 topplatsen bland de fackliga 
organisationerna enligt Sifos Anseendeindex, och 
därigenom gick Saco om Unionen. Det glädjan-
de beskedet uppmärksammades av bland andra 
Dagens Arena och Kommunalarbetaren. 

Stöd till förhandlings- 
organisationerna
Sacokansliet bidrar till det arbete som bedrivs 
avförhandlingsorganisationerna Saco-S (inom det 
statliga området), Akademikeralliansen (i kommun- 
och landstingssektorn) och Saco-P (inom privat 
verksamhet). Sacokansliets stöd i statistikarbetet 
har bedrivits inom ramen för olika grupperingar 
och i partsgemensamma konstellationer. Saco-
kansliet utförde förhandlings- och utrednings-
uppdrag och avtalsvårdande uppdrag på pen-
sions- och försäkringsområdet för förbunden inom 
Svenska kyrkan.
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Organisation och ledning
Sacos styrelse 
Sacos styrelsen sammanträdde 13 gånger under 
perioden. Det är mer frekvent än normalt och en 
följd av att 2017 var ett år då styrelsen behövde 
ägna tid åt förberedelser inför kongressen. En ny 
styrelse valdes vid Sacos kongress.

Styrelsens ledamöter under 2017 fram till 
kongressen:
Göran Arrius, ordförande
Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer,  
förste vice ordförande
Henrietta Huzell, Sulf, andre vice ordförande
Ivar de la Cruz, Naturvetarna
Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR
Magnus Hedberg, Jusek
Mikael Igelström, Civilekonomerna
Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund
Ann-Charlott Juliusson, Saco-förbundet  
Trafik och Järnväg
Marie Wedin, Sveriges läkarförbund
Anitha Wijkström, SRAT

Adjungerad under 2017:
Malin Påhls Hansson, ordförande, Saco studentråd

Ny styrelse efter kongressen  
i november 2017:
Göran Arrius, ordförande
Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer,  
förste vice ordförande
Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR,  
andre vice ordförande
Ulrika Edwinson, Sveriges Psykologförbund
Mats Ericson, Sulf
Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund
Magnus Hedberg, Jusek
Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna 
Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter 
Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund 
Heidi Stensmyren, Sveriges läkarförbund

Adjungerad under 2017:
Malin Påhls Hansson, ordförande Saco studentråd

Studentrådet 
Saco studentråds styrelse sammanträdde nio 
gånger under 2017. Ett av dessa möten hölls i 
Oxford, där styrelsen kombinerade sammanträdet 
med relevanta studiebesök inom utbildnings- och 
arbetsmarknadssektorn. Utöver detta anordnades 
tre medlemsråd, två ordförandenätverk och en 
ledarskapsutbildning för medlemmar i studen-
trådet. Studentrådets årliga kongress hölls den 
9–10 december och överlämning från den tidigare 
till den nya styrelsen skedde den 21–22 januari 
2018. Under hösten utökades presidiet med en 
andre vice ordförande, eftersom ordföranden var 
föräldraledig på deltid. Studentrådets ordförande 
har varit adjungerad i Sacos styrelse under verk-
samhetsåret. Hela presidiet deltog under Sacos 
kongress i november. 

Ordföranderåd och  
arbete inför kongressen
Ordförande och kanslichefer i de 23 Sacoförbun-
den samlades till ordföranderåd vid två tillfällen 
under 2017 – i april och september. 

Vid båda dessa möten diskuterades frågor inför 
Sacos kongress i november 2017. Diskussionerna 
i april, som var en fortsättning på dem som fördes 
vid det tidigare ordföranderådet i november 2016, 
ledde fram till de utkast till propositionstexter som 
Sacostyrelsen under maj och juni skickade till för-
bunden för kännedom. Tanken var att denna pro-
cess skulle göra det möjligt för de förbund som 
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så önskade att utifrån innehållet i utkasten skriva 
motioner till Sacos kongress i november 2017. 

Detta nya arbetssätt – som har omfattat bland an-
nat samtal med respektive förbund, gemensamma 
diskussioner vid två ordföranderåd och utskick av 
utkast till propositionstexter – är öppnare än vad 
stadgar och tidigare praxis anger. Avsikten har va-
rit att öka transparensen och stärka dialogen inom 
federationen inför besluten vid kongressen. 

Vid ordföranderådet i september diskuterades 
även varumärkesarbetet och särskilt då arbetet 
med stöd till lokalt förtroendevalda.

Sacos kongress 2017
I november 2017 samlades Sacokongressens 101 
ledamöter till ordinarie kongress i Stockholm un-
der parollen ”Vi är Saco”. Kongressen föregicks av 
omfattande dialog inom federationen med syftet 
att fånga in viktiga frågor och områden att arbeta 
med under den kommande kongressperiodens 
fyra år.

Inför och under kongressen uppmärksammades 
att Saco fyllde 70 år. Bland annat rullade kampan-
jen #Saco70år, som gjorde nedslag i federatio-
nens historia och lyfte fram fackliga framsteg, på 
Twitter under året. 

Utöver Sacos ordförande medverkade statsminis-
tern och oppositionsledaren traditionsenligt som 
talare, men i övrigt var både program- och arbets-
former nya i förhållande till tidigare kongresser. 
Istället för ytterligare enskilda tal innehöll pro-
grammet två panelsamtal: ”Högskoleutbildningens 
värde i framtiden” och ”Framtiden för den svenska 
modellen”. De tidigare utskotten hade ersatts av 
så kallade påverkanstorg för att möjliggöra och 

uppmuntra diskussion och samverkan. Påver-
kanstorgen innebar också att samtliga ledamöter 
hade möjlighet att lämna yrkanden på samtliga 
motioner och propositioner.

Kongressen beslutade bland annat om samhälls-
politisk inriktning samt vision och värdegrund för 
Saco:

Vision:

”Saco utvecklar Sveriges akademiker. 
Tillsammans utvecklar vi Sverige”.

Vår vision är ett samhälle där utbildning, 
kunskap och kompetens lönar sig och 
akademisk profession värderas och re-
spekteras. Ett samhälle utan motsättning 
mellan yrkeskarriär och god hälsa med 
balans i livet. 

Värdegrund:

Saco står upp för demokrati och männ-
iskors lika värde, individens förmåga 
och kollektivets styrka. Vi ser akademisk 
utbildning och forskning som avgörande 
för tillväxt och välfärd. Med nyfikenhet, 
kunskap och kreativitet bidrar vi till sam-
hällsutvecklingen.

Kongressen utsåg styrelse för Saco. Fyra ledamö-
ter omvaldes, inklusive ordföranden. Utöver dessa 
valdes sju nya ledamöter in i styrelsen. 

”
Saco utvecklar Sveriges akademiker.
Tillsammans utvecklar vi Sverige.
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Introduktionsutbildning  
för nyanställda inom 
Sacofederationen
Under både vår och höst genomfördes tvåda-
gars introduktionsutbildningar för sammanlagt 
ett sjuttiotal nyanställda vid förbundskanslierna, 
Sacokansliet och Akademikernas A-kassa. Tidiga-
re har kursen getts endast en gång per år, vilket 
gjort att nyanställda kunde få vänta upp till elva 
månader på att kunna delta. På programmet stod 
bland annat Sacos politik och påverkansarbete 
inom olika områden samt roller och uppdrag inom 
federationen och på Sacokansliet. Utvärderingar-
na visade – liksom tidigare år – att utbildningen är 
mycket uppskattad.

Kansliet 
Det utvecklingsarbete som påbörjades under 
2016 gick under 2017 in i en konsolideringsfas. 
Den målstyrda verksamhetsplan som Sacosty-
relsen fastställde för 2017–2018 har brutits ner i 
projekt, där medarbetare från olika avdelningar 
samverkat i arbetet med att nå målen.  

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

Samverkansarbete på kansliet 
Arbetet har haft fokus på att skapa bra strukturer 
för identifieringsfasen i det systematiska arbets-
miljöarbetet. Den medarbetarundersökning som 
genomfördes i december 2016 har under 2017 
löpande kompletterats med korta enkäter för 
att fånga upp eventuella riskfaktorer. Enkäterna 
skickas till medarbetarna veckovis och följs upp 
regelbundet.

Inom ramen för samverkansarbetet har frågor 
om en eventuell ombyggnation av fastigheten 
behandlats i en särskild referensgrupp. 

Fastigheten Lilla Nygatan 14
Utöver sedvanligt löpande underhåll av fastighe-
ten har en renovering av fasaden mot innergår-
den gjorts. 

En översyn av hur lokalernas utformning stödjer 
verksamhetens behov, samt en värdering av fast-
igheten, gjordes under våren. Ett gestaltningskon-
cept samt investeringsrekommendationer presen-
terades för styrelsen i början av hösten. Styrelsen 
gav kansliet i uppdrag att ta fram ett lokalprogram 
där fastighetens behov och potential framgår.

Två leasingavtal tecknades under 2017, ett för mo-
biltelefoner och ett för datorer. Syftet var att få en 
bättre kontroll på kostnaderna och att säkerställa 
hög och jämn prestanda. 

En översyn av de delar av verksamheten som har 
starkt it-fokus genomfördes under våren 2017 
med såväl intervjuer av medarbetare som teknisk 
översyn. Arbetet resulterade i en rapport med re-
kommendationer, där vissa delar har genomförts 
och vissa delar ska bearbetas för att genomföras 
under 2018.
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Pressmeddelanden
Löneskillnaderna minskar bland akademiker 26 jan

Positiv utveckling för Sacoförbunden 27 jan

Lena Granqvist ny samhällspolitisk chef på Saco 31 jan

Stora skillnader i livslön mellan kvinnor och män 08 mar

Kunskap och lämplighet ska styra antagningen till högskolan 15 mar

Vårbudgeten: Stort behov av skattereform 18 apr

Kvalitet måste styra utbudet på högskolan 27 apr

Allt fler anställda övervakas på jobbet 30 maj

Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland akademiker 28 jun

Lägre löner för utrikesfödda akademiker 12 jul

Arbetsgivare saknar riktlinjer för nåbarhet 24 jul

Sverige har lägst utbildningspremie i OECD 12 sep

Anpassa Yrkeshögskolan för akademiker 19 sep

Dags för en ny skattereform 20 sep

Sveriges studenter: ”Viktigt att utbildning lönar sig” 26 sep

Var femte akademiker utfryst på jobbet 09 okt

Valberedningen föreslår omval av Göran Arrius som ordförande för Saco 13 okt

Saco och Danske Bank tecknar avtal för företagare 26 okt

Sacokongressen 2017: Med kunskap utvecklar vi Sverige 13 nov

Göran Arrius invigningstalade på Saco-kongressen: ”Alla trakasserier är oacceptabla” 23 nov

Bra besked från regeringen om fackligt förtroendevalda 23 nov

Göran Arrius omvald som Saco-ordförande 24 nov

Finansieringen av framtidens välfärd – central fråga på Saco-kongressen 24 nov

Här finns jobben i framtiden 27 nov

Viktigt med genomtänkta studieval - Saco välkomnar regeringens initiativ 30 nov

Bra förslag om mer jämställd föräldraförsäkring 18 dec

Bilagor

Bilaga 1 – Sacos medieaktiviteter
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Debattartiklar tum

Elitforskare tvingas ut ur landet 13 jan

Låt fler komma till Sverige för att jobba 16 jan

Oroande att utbildning blir allt mindre lönsamt 22 feb + flera datum 
under perioden.  
18 publiceringar.

Kvinnliga akademikers livslön 2,8 miljoner lägre 08 mar

Staten måste ta ansvaret för personalbristen 13 mar

Kommunalisering av högskolan fel väg att gå 22 mar

Sämre konkurrenskraft med kommunal högskola 28 mar

Underlätta studievalet 28 mar

Nu marscherar vi mot faktaresistens och falska nyheter 22 apr

Utbildningens värde 14 maj

Allt sämre lön för mödan 24 maj

Utbildning måste löna sig 08 jun

Förslagen otillräckliga för skydda anställdas integritet 08 jun

Sociala och ekonomiska framsteg hör ihop 01 jun

Stressade akademiker dold ohälsobomb 28 juni + flera datum 
under perioden.  
22 publiceringar. 

Dags för ny skattereform 23 aug

Likvärdig skola först 01 sep

Sluta se tekniken som ett hot 19 sep

Sociala villkor avgör framtidens EU 13 sep

Utbildning måste märkas i plånboken 28 sep

Sverige behöver en skattereform 15 okt

Låt inte populisterna kapa debatten 22 nov

Alla partier blundar för miljardhål i välfärden 05 dec

Kvinnor betalar ett högt pris för föräldraledigheten 18 dec
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Arbetsmarknadsdepartementet

Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av 
pension, Ds 2016:47

R 118.16

Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24 R 35.17

Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö, SOU 2017:28, del 1 R 48.17

Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö, SOU 2017:28, del 2 R 48.17

Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen, Ds 2017:30 R 67.17

Utstationering och vägtransporter, Ds 2017:22 R 52.17

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

Finansdepartementet

En översyn av överskottsmålet, SOU 2016:67 R 87.16

Fokus Premiepension, SOU 2016:61 R 88.16

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

Skatt på finansiell verksamhet, SOU 2016:76 R 107.16

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

Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar R 8.17

Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 R 20.17

Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning, SOU 2017:38 R 54.17

Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna R 81.17

En effektivare flytträtt för pensionssparare R 86.17

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård R 94.17

Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift R 97.17

Justitiedepartementet

Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden, SOU 2016:91 R 117.16

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

Brottsdatalag, SOU 2017:29 R 36.17

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

Betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag R 50.17

Ny lag om företagshemligheter, SOU 2017:45 R 61.17

En ny kamerabevakningslag, SOU 2017:55 R 76.17

Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd, SOU 2017:41 R 71.17

Så stärker vi den personliga integriteten, SOU 2017:52 R 82.17

Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd, Ds 2016:45 2017

Kulturdepartementet

Bättre skydd mot diskriminering, SOU 2016:87 R 55.17

Näringsdepartementet

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

R 3.17

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

R 6.17

Bilaga 2 – Remissvar
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Socialdepartementet

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

R 95.16

Ändrad beräkning av livränta vid arbetsskada R 97.16

Ökad insyn i välfärden, SOU 2016:62 R 101.16

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

R 116.16

Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut R 15.17

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

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

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

Karensavdrag – en mer rättvis självrisk R 46.17

Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande R 85.17

Sveriges Riksdag

Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har 
avhjälpt brister

R 95.17

Utbildningsdepartementet

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

R 113.16

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

2017

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

R 5.17

Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser R 18.17

Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning, SOU 2017:20 R 25.17

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning, SOU 2017:10 R 38.17

Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet, SOU 2017:35 (del 1) R 40.17

Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet, SOU 2017:35 (del 2) R 40.17

Brett deltagande i högskoleutbildning R 84.17

Promemorian: Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett 
estetiskt ämne i alla nationella program

R 90.17

Utrikesdepartementet

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

R 1.17

EU-kommissionens förslag om upprättande av ram för granskning av utländska 
direktinvesteringar

R 101.17
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Bilaga 3 – Sacos representationsuppdrag

Svenska myndigheter, organisationer etc.

Akademikernas a-kassa, styrelsen Arrius, Göran, ordf

Alna Sverige AB och Alna Sverige förening, styrelsen Karlström, Karin, vice ordf

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

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

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

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens partsråd Oscarsson, Eva, led

Edström, Josefin, ers/ 
Ljunglöf, Thomas, ers
Berge, Ursula, led
Jervinge, Kristofer, ers/Hylander, 
Sofia, ers

Expertgruppen för yrkesprognoser på Arbetsförmedlingen Oscarsson, Eva, ord

Samverkansorgan för arbetslivsinriktad rehabilitering (f.d. DAR) Andrén, Thomas, led 

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

Edström, Josefin - från sept 
Berge, Ursula 

Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, försäkringsråd Andrén, Thomas, led

Arbetsmarknadsdepartementet

Trygghet och utveckling i anställningen vad gäller arbetstid och ledighet,  
dir 2017:56

Wahlbäck, Jenny 
Larsson, Helena

Insynsråd för inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Oscarsson, Eva, led

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering(IFAU) Oscarsson, Eva

Europeiska socialfonden (ESF): Övervakningskommittén Oscarsson, Eva, ord

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

Fristedt, Karin, led

Rådgivande respektive tekniska kommittén för fri rörlighet för arbetstagare Edström, Josefin, ers

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

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

Rådet för integration i arbetslivet, RIA Arrius, Göran, led

Rådet för integration i arbetslivet, RIA, Beredningsutskottet Edström, Josefin /Kamali, Pälle  

Arbetsmiljöverket

Programråd för arbetsmiljö- och arbetsskadestatistik Fristedt, Karin

Samråd på Arbetsmiljöverket med arbetsmarknadens parter Fristedt, Karin

Europeiska socialfonden, ESF, Strukturfondspartnerskap 

Övre Norrlands regionala partnerskap Harnesk, Nils

Mellersta Norrlands regionala partnerskap Eriksson, Maj

Stockholms regionala partnerskap Hamberg, Stina, ordf
Gemmel, Lisa, ers
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Folk o Försvar, styrelsen Arrius, Göran, ordf

Folksam liv, styrelsen Arrius, Göran, led 

Försvarsunderrättelsedomstolen Arrius, Göran, led

Försäkringskassans fackliga nätverk Andrén, Thomas

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

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

Justitiedepartementet

Skyddet för företagshemligheter, dir 2016:38 Bäckström, Magnus

Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller 
delvis offentligt finansierade, dir 2016:4

Juzovitskaja, Viktoria

Kungafonden Arrius, Göran, huvudman

Kyrkans Pensionskassas styrelse Odhner, Anna, suppl.

Nätverket Arbetsplatsnära FoU Sittenfeld, Johan

Pensions- och försäkringsnämnder etc1

Saco Folksam Försäkrings AB, styrelsen Jacobsson, Jens ordf.

Expertgrupp för arbetsmarknadsstatistik på SCB (EFAM) Oscarsson, Eva, led  
- från hösten Andrén, Thomas

Socialdepartementet

Utredningen om en modern föräldraförsäkring, expertgrupp Ljunglöf, Thomas

Sakråd i jämställdhetsfrågor Saco, ingen personlig plats

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Rödholm, Martin, led
Tegerstedt, Gunilla, ers
Näsvall, Pia, ers
Toremalm, Henrik, ers

Centralförbundet För Socialt Arbete (CSA) Fränkel, Titti, led   
- från 31 maj Johansson, Josefin, 
led
Sköld, Camilla, ers

Stockholms Universitet

Stressforskningsinstitutet och Stockholm Stress Center, styrelsen Karlström, Karin, vice ordf

Svensk Insamlingskontroll Bergh, Kerstin, led
Braxton, Susanne, ers - från 
hösten Måhlgren, Jenny, ers

Sveriges Nationaldag, stiftelsen Arrius, Göran, led

TAM-Arkiv Styrelse Zettermark, Åke, led

Trafikskadenämnden Sandhaag, Olle, led
Strömgren, Marie Louise, led
Hildingsson, Kerstin, led
Merkel, Lars, led
Mohlkert, Elisabeth, led  
– från juni
Hamnegård, Tore, led – från juni

Universitetskanslersämbetets referensgrupp Bayomi, Gina

1 Uppdrag för Saco-S redovisas i verksamhetsberättelse för Saco-S. Pensions- och försäkringsnämnder etc. återfinns bl. a. uppdrag 
med anknytning till parterna inom kommuner och landsting. Dessa uppdrag redovisas i AkademikerAlliansens årsredovisning.)
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Upphandlingsmyndigheten

Referensgrupp - Sysselsättning genomoffentlig upphandling, ett ESF-projekt Vinge, Simon

Utbildningsdepartementet

UKÄ:s referensgrupp för kvalitetssäkringssystem Simonsen, Linda /Regnér Håkan

Utbildningsdepartementets referensgrupp för EU-frågor Simonsen, Linda

Internationaliseringsutredningen Bayomi, Gina

Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd Wallenberg, Max

Valideringsdelegationen Tarschys, Charlotte, led
Oscarsson, Eva, expert

Internationellt
Arbetsmarknadsdepartementet

Svenska ILO-kommittén Dalén, Ullika

EFS, Europafacket (ETUC)

Europafackets styrelse (Executive Committee) Arrius, Göran, led
Wijkström, Anitha, ers

Kommitté för ekonomisk och social sammanhållning Oscarsson, Eva, ers

Kommittén för hållbar utveckling, energi och klimat Teräs, Marita

Kommittén för hälsa och social försäkring Fristedt, Karin

Kommittén för social dialog Abdallah, Laila

EFS: Kommittéer och arbetsgrupper

AD-Hoc Committee on taxation Andrén, Thomas, led

Arbetsgruppen för migration och integration Edström, Josefin

Arbetsgruppen för arbetstagarinflytande Wahlbäck, Jenny, ers

Handel och internationell utveckling Grensman, Jenny

Kollektiva förhandlingar och löntagarinflytande Maier Söderberg, Lena 2:e ers

Kvinnokommittén Eklund, Anna

Netlex (nätverk för arbetsrättsliga frågor) Maier Söderberg, Lena, led 

Partsrelationer och arbetsrätt, arb gr (Social Policy and Legislation) Maier Söderberg, Lena, 2:e ers 

Press och kommunikation Ferndahl, Eva

Standardiseringskommittén Fristedt, Karin, ers

Sysselsättningskommittén Oscarsson, Eva, ers

Youth Committee Jahn, Linnea

EU-kommissionen, rådgivande kommittéer m fl.

Europeiska Unionens ekonomiska och sociala kommitté, EESK Jansson, Bo, led 

Europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao Fristedt, Karin, led

Handels- och globaliseringsfrågor, arb gr Grensman, Jenny

Rådgivande kommitté för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Fristedt, Karin, ers 

EU-kommissionens rådgivande kommitté för fri rörlighet för arbetstagare Edström, Josefin ers

Rådgivande kommitté för migrerande arbetares sociala trygghet Larsson, Helena

Europeiska socialfondskommittén Oscarsson, Eva, ers

Högnivågrupp för socialfonden, ESF Oscarsson, Eva, 
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Eurocadres Nordén, Anna-Lena, led 

Europaportalen Ferndahl, Eva

Fackliga Brysselkontoret Arrius, Göran, vice ordf
Abdallah, Laila, led

Nordisk facklig samverkan (NFS)

NFS, styrelsen Arrius, Göran, led
Wijkström, Anitha, led

Bastun (Fackligt Östersjönätverk) Abdallah, Laila, led

Europautskottet Abdallah, Laila, led

Strategigrupp Abdallah, Laila, led

TUAC (OECD)

Internationell handel, investeringar och multinationella företag, arb.gr. Grensman, Jenny
Abdallah, Laila

TUAC Plenary Session Grensman, Jenny
Abdallah, Laila

Union to Union Styrelse Erkers, Heike, led - från maj ordf
Ehinger Berling, Åsa, led  
- från maj Abdallah, Laila
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Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är den samlande 
organisationen för Sveriges akademiker. Vi är en partipolitiskt 
obunden facklig centralorganisation. Sacos 23 självständiga förbund 
företräder yrkes- och examensgrupper från hela arbetsmarknaden, 
inklusive egenföretagare. Något som förenar våra medlemsförbund  
är akademisk utbildning, kunskap, kompetens och yrkesstolthet. Totalt 
är 700 000 akademiker medlemmar. Som företrädare för Sveriges 
akademiker är det självklart för Saco att ständigt påverka kunskaps- 
nivån i Sverige. Utbildning och forskning som ger kunskap är en 
investering för såväl samhället som individen och är en av de  
viktigaste faktorerna för tillväxt och utveckling av ett samhälle.

Saco, Box 2206, 10315 Stockholm 
tel vx: 08-6134800, www.saco.se



Verksamhets- 
berättelse
2018



Innehåll
Utbildning och forskning .......................................................4

Lön och livslön  .........................................................................9

Framtidens partsmodell  ...................................................... 12

Framtidens hållbara arbetsliv  ............................................ 16

Saco i världen ......................................................................... 19

Andra aktiviteter  .................................................................. 22

Federationsutveckling och -stöd  ..................................... 26

Organisation och ledning  .................................................. 28

Bilagor ..................................................................................... 30



3

Ett synnerligen aktivt politiskt 
påverkansarbete präglade Sacos 
verksamhet under 2018. 

Vår federation spelade en betydelsefull roll i stridsåtgärdsfrågan. Vi kan med 
stolthet konstatera att Saco var en av parterna bakom den lösning av frågan som 
de fackliga centralorganisationerna och Svenskt Näringsliv arbetade fram och som 
regeringen sedan gjorde till sin. Vi kan också med tillfredsställelse konstatera att 
ett gott internt arbete, med att förklara och motivera Sacos hållning, lade grunden 
till att påverkansarbetet kunde bedrivas utifrån stor enighet inom federationen.

Inför riksdagsvalet 2018 valde Saco att lyfta fram diskussionen om hur välfärden 
långsiktigt ska finansieras. Det är ett av de områden som Sacos kongress gett 
styrelsen i uppdrag att arbeta med under kongressperioden. Även Sveriges sam-
hällsekonomiska forum Makro, som Saco arrangerade för tredje året, hade välfär-
dens finansiering som tema.

En viktig tillgång för federationen var Saco Studentmässa som arrangerades i 
Stockholm och i Malmö. Mässan utgör en unik yta för förbunden att möta blivande 
studenter på. Närmare en tredjedel av alla avgångselever i gymnasieskolan i Sve-
rige besöker varje år arrangemanget, där Sacoförbunden informerar om sina pro-
fessioner parallellt med att universitet och högskolor berättar om sina utbildningar. 
Sacos skrifter Välja yrke och Framtidsutsikter, årets ”bästsäljare” för Saco, delas ut 
på mässan och finns kontinuerligt att ta del av digitalt på saco.se. Lanseringen av 
dessa material gav också stort mediegenomslag.

När Sacos kongress i november 2017 utsåg styrelse för de kommande fyra åren, 
var sju av elva ledamöter nya. Under 2018 har den nya styrelsen skapat väl fung-
erande arbetsformer och utvecklat sina relationer – till gagn för både detta och 
kommande års verksamhet.

Göran Arrius, ordförande Saco
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Utbildning och forskning

Sacos principer för 
utbildningspolitik
Sacos utbildningspolitiska program började dis-
kuteras i det utbildningspolitiska nätverket i mars 
2017. Efter några remissomgångar och bearbet-
ningar fastställde styrelsen under våren 2018 
Sacos principer för utbildningspolitik. Policydoku-
mentet har tre kapitel: Likvärdig skola, Kvalitet i 
högskolan samt Flexibelt och livslångt lärande. 

Yrkeshögskolans roll för 
akademikers kompetens-
utveckling och karriärväxling
Saco ska verka för att öka akademikers förutsätt-
ningar för kompetensutveckling och karriärväxling 
under hela arbetslivet, detta beslutade Sacos kon-
gress i november 2017. Sacokansliet har utformat 
ett förslag på hur yrkeshögskolan kan utvecklas för 
att möjliggöra akademikers kompetensutveckling 
och karriärväxling. Förslaget presenterades vid 
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ett seminarium där en panel med externa exper-
ter kommenterade förslagen. Seminariet väckte 
intresse och fylldes snabbt med anmälningar från 
arbetsmarknadens parter, lärosäten och politi-
ker. Efter seminariet har Sacos förslag utvecklats 
vidare och beskrivs i en rapport som publicerades 
under hösten. Rapporten Yrkeshögskolan – en väg 
till ny kunskap och kompetens sätter fokus på hur 
akademikers kompetensutveckling och karriärväx-
ling på yrkeshögskolan kan stärkas. Sacos förslag 
till lösningar är att:

1. Politiker bör ge yrkeshögskolan rätt att kräva 
en högskoleutbildning eller yrkeshögskoleexa-
men som förkunskapskrav till vissa kurser och 
utbildningar.

2. Kraven för att anordna och genomföra utbild-
ningar på nivå 6 behöver höjas. Vilka dessa 
krav ska vara bör utredas av Myndigheten för 
yrkeshögskolan.

3. Myndigheten för yrkeshögskolan bör införa en 
riktad ansökningsomgång där dessa krav ställs.

4. Myndigheten för yrkeshögskolan bör öka ut-
budet av fristående kurser och utbildningar på 
distans samt öka antalet utbildningar med olika 
studietakt.

Rapporten lanserades tillsammans med en de-
battartiklar i UNT och Altinget. Frågan lyftes även 
i sociala medier, både i Sacos egna och i andras. 
Slutsatserna från rapporten har presenterats och 
diskuterats med ett stort antal aktörer på den 
svenska arbetsmarknaden, bland annat på Yr-
keshögskoleförbundets YH-forum. Saco bemötte 
också Svenskt Näringslivs utspel om att mer vikt 
ska läggas på yrkeshögskolan i förhållande till 
högskolan. Saco anser att utbildningsformerna inte 
ska ställas mot varandra. Istället bör samarbetet 
dem emellan stärkas för att bättre möta behoven.

Sacos förslag har fått gehör i debatten och gett 
konkreta resultat. Ett resultat är att Myndigheten 
för yrkeshögskolan har initierat ett antal utredning-
ar som bygger på Sacos förslag.

Digitalisering och 
kompetensutveckling

Under året har Saco fortsatt att framföra att 
digitaliseringen sker successivt och i första hand 
är en möjlighet, inte ett hot. Saco efterfrågar en 
mer flexibel högskola, att yrkeshögskolan ska 
bidra till akademikers kompetensutveckling och 
att drivkrafterna till kompetensutveckling ska öka. 
Resonemanget utvecklades första gången i en 
debattartikel 2017 där Saco uppmanar till att sluta 
se tekniken som ett hot. I en senare debattartikel 
i UNT föreslår Sacos ordförande Göran Arrius att 
en modernisering av både a-kassan och studie-
medelssystemet kan vara en av lösningarna för att 
skapa bättre möjligheter till kompetensutveckling.

Saco har vid många tillfällen under året diskuterat 
digitalisering och kompetensutveckling med både 
politiker och företrädare för akademin, bland annat 
i en panel om livslångt lärande anordnat av It- & 
telekomföretagen på temat Hur ska den högre 
utbildningen anpassas till det livslånga lärandet?

Saco deltog i även i utfrågningen i anslutning till 
OECD:s Sverigegranskning, Structural Mission, om 
arbetsmarknaden och skolsystemet. 

https://www.saco.se/opinion/rapporter/yrkeshogskolan---en-vag-till-en-ny-kunskap-och-kompetens/
https://www.saco.se/opinion/rapporter/yrkeshogskolan---en-vag-till-en-ny-kunskap-och-kompetens/
http://www.unt.se/asikt/debatt/hoj-utbildningsribban-5098541.aspx
http://www.unt.se/asikt/debatt/hoj-utbildningsribban-5098541.aspx
http://yhf.se/yh-forum/yh-forum-22-23-mars-2018/
https://www.saco.se/press/aktuellt-fran-saco/debatt/sluta-se-tekniken-som-ett-hot/
https://www.saco.se/press/aktuellt-fran-saco/debatt/sluta-se-tekniken-som-ett-hot/
http://www.unt.se/asikt/debatt/plugga-med-a-kassa-4945445.aspx
http://www.unt.se/asikt/debatt/plugga-med-a-kassa-4945445.aspx
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Underlätta validering av  
högre utbildning
I samband med att Valideringsdelegationen delbe-
tänkande släpptes i april slog Saco fast i en debatt-
artikel i UNT att högskolorna bör få ett nytt upp-
drag om att etablera nyanlända akademiker. Även 
på Saco.se och på Twitter lyfte Saco att likvärdig 
validering kan förkorta etableringstiden. 

I samband med vårpropositionen kommenterade 
också Saco regeringens förslag om integratio-
nen av nyanlända akademiker och framförde en 
förhoppning om att pengar skulle riktas även till 
nyanlända akademiker.

Saco välkomnade också statsministerns utspel om 
utbildningsdepartementets nyhet att det blir enkla-
re att komplettera utländska utbildningar.

Akademikernas högskole  - 
politiska forum
Saco arrangerade en högskolepolitisk konferens 
under våren med temat Vart är högskolan på väg? 
Framträdande företrädare för högre utbildning i 
Sverige diskuterade om högskolan kan utföra sina 

kärnuppgifter med hög kvalitet. Även den pågå-
ende styr- och resursutredningen av högskolan 
(STRUT) var på plats. Dirk Van Damme från OECD 
gav ett internationellt perspektiv på utvecklingen 
av högre utbildning och visade hur Sverige preste-
rar. Till forumet var 214 personer anmälda, 97 pro-
cent av dem som svarade på utvärderingen tyckte 
att forumet var bra och 94 procent vill delta igen. I 
samband med forumet skrev Saco en debattartikel 
med rubriken Regeringen ska inte detaljstyra hög-
skolan som Dagens samhälle publicerade.

Styrning för starka och 
ansvarsfulla lärosäten
STRUT-utredningens uppdrag är att se över univer-
sitetens och högskolornas styrning och resurstill-
delning. I januari presenterades ett modellförslag 
till ett betänkande som ska vara klart vid årsskiftet 
2018/2019. Saco har under året ordnat en federa-
tionsintern workshop där både norska kunskaps-
departementet och Lunds universitet deltog och 
delade med sig av sina erfarenheter. Syftet med 
workshoppen var att ringa in frågor av intresse för 
Sacokansliet och -förbunden, som vill arbeta med 
och påverka under utredningens gång. 

http://www.unt.se/asikt/debatt/lat-hogskolorna-skota-etableringen-4908121.aspx
http://www.unt.se/asikt/debatt/lat-hogskolorna-skota-etableringen-4908121.aspx
https://www.saco.se/opinion/utbildning-ska-halla-hog-kvalitet/likvardig-validering-kan-forkorta-etableringstiden/
https://www.saco.se/opinion/utbildning-ska-halla-hog-kvalitet/likvardig-validering-kan-forkorta-etableringstiden/
https://www.saco.se/press/aktuellt-fran-saco/pressmeddelanden/pengar-till-nyanlanda-akademiker-skulle-betyda-mycket-for-integrationen/
https://www.saco.se/press/aktuellt-fran-saco/pressmeddelanden/pengar-till-nyanlanda-akademiker-skulle-betyda-mycket-for-integrationen/
https://twitter.com/Akademikerna/status/974584261675282437
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/regeringen-ska-inte-detaljstyra-hogskolan-21642
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/regeringen-ska-inte-detaljstyra-hogskolan-21642
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Studievalskampanj och Saco 
Studentmässor
Saco har under året varit aktiv på olika sätt i sam-
band med antagningarna till högskolor och univer-
sitet. Den 15 mars till 16 april pågick antagningen 
till höstens studier. Saco annonserade då i digitala 
medier mot målgruppen 18–24 år för att profilera 
Sacoförbunden som experter på högskoleyrken 
och därmed som det bästa valet för ett komman-
de studentmedlemskap. Sacos budskap var dels 
Gör ett medvetet och påläst studieval, dels Saco 
och Sacoförbunden har allt du behöver veta om 
högskoleyrken.

Saco passade på att exponera alla de produkter vi 
tagit fram för att ge stöd i studievalet. De är:

 – Här finns jobben om fem år 

 – Yrken A-Ö (digital version av rapporten Välja 
yrke)

 – Fråga Sacos experter om högskoleyrken (ett 
nytt forum för studieval).

I forumet hanteras frågor som besökarna ställer 
om Sacoförbundens professioner. Återkommande 
frågor finns besvarade i en databas. Varje förbund 
har en kontaktperson som besvarar nya frågor om 
förbundets yrken. Forumet nås från de enskilda 
yrkessidorna på www.saco.se/yrken, från andra 
sidor på Saco Studieval och via https://yrkesexpert.
saco.se.

I slutet av augusti fick 7 000 studieintresserade 
ett utskick där Saco bland annat informerade om 
varför man ska gå med i ett Sacoförbund och upp-
manade nya studenter att hålla utkik efter förbun-
den när de besöker högskolorna. I utskicket finns 
en länk till Sacos information på webben. Även i 
sociala medier lyftes Sacos studievalsinformation 
strax innan anmälan till vårens universitets- och 
högskoleutbildningar stängde. Det gjordes ock-
så genom en film om hur arbetsmarknaden för 
akademiker kommer se ut om fem år och ett nytt 
studievalstest.

Inför antagningen till höstens högskoleutbildning-
ar lyfte Saco på nytt innehållet i Framtidsutsikter 

och skickade ut ett pressmeddelande och sålde 
även in en artikel till Metro: 5 frågor att ställa till dig 
själv för att bestämma vad du ska plugga. Malin 
Påhls Hansson, Saco studentråds ordförande, var 
talesperson i den artikeln. I oktober annonserades 
Sacos studiematerial i sociala medier på nytt då 
sista dagen för att anmäla sig till vårens högskole- 
och universitetsutbildningar närmade sig. 

Ur ett Sacoperspektiv är de riktigt stora årliga hän-
delserna i slutet av året Saco Studentmässa och 
släppet av skrifterna Välja yrke och Framtidsutsik-
ter, som beskriver den framtida arbetsmarknaden 
för akademikeryrken. I Framtidsutsikter presente-
ras Sacoförbundens prognoser för hur arbetsmark-
naden för ett sextiotal akademikeryrken kommer 
att se ut på fem års sikt. Rapporten fick ett mycket 
bra genomslag i olika medier. TT gjorde en egen 
intervju med Sacos ordförande Göran Arrius och 
den intervjun fick spridning i över 60 olika regio-
nala tidningar och nätsajter, bland andra Svenska 
Dagbladet, Resumé och Göteborgs-Posten. Utöver 
detta gjordes fem exklusiva intervjuer med Göran 
Arrius i exempelvis TV4:s Nyhetsmorgon, Dagens 
Industri och Metro.

https://www.saco.se/studieval/var-finns-jobben-i-framtiden/
https://www.saco.se/studieval/yrken-a-o/
https://yrkesexpert.saco.se/org/saco-yrken/
http://www.saco.se/yrken
https://yrkesexpert.saco.se
https://yrkesexpert.saco.se
https://www.saco.se/studieval/studiestarten/
https://twitter.com/Akademikerna/status/1050710460348211200
https://twitter.com/Akademikerna/status/1050710460348211200
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I år besökte cirka 22 000 ungdomar som går sista 
året på gymnasiet Saco Studentmässa i Stockholm 
för att få inspiration och fakta för att kunna göra ett 
medvetet studieval. I år deltog 200 utställare och 
126 seminarier anordnades per dag. På TORGET, 
den neutrala ytan för inspiration, kunskap och 
vägledning demonstrerade Sacoförbunden att de 
är experter på högskoleyrken. Målsättningen var 
att när ungdomarna börjar studera på högskolan 
ska de känna till att det är ett Sacoförbund som 
har den bästa kunskapen om deras utbildning, och 
som också är det bästa valet för ett studentmed-
lemskap.

Saco arrangerade även Saco Studentmässa i 
Malmö veckan efter att den hölls i Stockholm. Till 
mässan kom 5 160 personer och 98 utställare. 
Många av Sacos förbund var på plats och berät-

tade om sina yrken och om arbetsmarknaden. 
Saco Studentmässa i Malmö har mer karaktären 
av en regional mässa med besökare från Skåne, 
Blekinge och Halland, medan Saco Studentmässa 
i Stockholm är av rikskaraktär med besökare från 
hela Mellansverige och ännu längre ifrån. 

Sacos kompetensutvecklings-
program för studievägledare 
Saco anordnar en återkommande utbildning för 
studievägledare. Programmet är ett led i arbetet 
med att profilera Sacoförbunden som experter på 
högskoleyrken. I utbildningen delar Sacoförbun-
den med sig av sin kunskap om högskoleyrken för 
ett trettiotal studievägledare från olika orter. Saco-
kansliet anordnade två utbildningstillfällen under 
våren och två under hösten. 

https://www.saco.se/saco-studentmassor/for-besokare/besoka-malmo/
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om föräldraskap och karriär med Göran Arrius. Den 
plockades upp av TT och har publicerats av totalt 
41 olika tidningar runt om i landet, bland annat i 
Sydsvenskan och Göteborgs-Posten.

Saco lyfte även att kvinnor och män borde dela 
mer lika på föräldrapenningdagarna, i samband 
med att Försäkringskassan släppte ny statistik.

Lön och livslön 

Saco har som mål att främja 
arbetet med att minska 
löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män, så att de  
på sikt försvinner. 

”

Akademikers utbildning ska  
löna sig
Saco har i olika sammanhang lyft kärnfrågan att 
utbildning ska löna sig, genom livslönestudier och 
webbverktyg, som bland annat visar att fyra av tio 
utbildningar inte lönar sig. Så gott som samtliga 
dessa återfinns i välfärdssektorn. Sacokansliet pu-
blicerade under året en film på temat och ett antal 
bildposter både på Facebook och Twitter. Och i 
november blev Sacos ordförande Göran Arrius 
intervjuad i Dagens Industri om detta ämne.

Löneskillnader mellan kvinnor och 
män ska försvinna
I början av året presenterade regeringen en hand-
lingsplan för jämställda livsinkomster och gav Med-
lingsinstitutet i uppdrag att utreda osakliga löne-
skillnader. Göran Arrius kommenterade det positivt 
eftersom det är frågor som Saco drivit länge.

Könsskillnaden i livslön uppmärksammades av 
SVT genom Sacos rapport Livslöner för kvinnor 
och män, men nu med vinkeln att det finns några 
få yrken där kvinnor har högre lön än män. Inslaget 
Få akademiska yrken där kvinnors löner är högre 
än mäns följdes upp på flera håll, bland annat blev 
Sveriges Arkitekter intervjuade i Ekot. Bildspe-
let som publicerades på Twitter och Facebook 
visades mer än 20 000 gånger. Nyheten om att 
det finns två akademikeryrken där kvinnors lön är 
högre än mäns togs även upp av bland annat upp i 
Dagens Industri.

Föräldraskap och karriär
På internationella kvinnodagen syntes Saco med 
ett bildspel på Twitter om att dela lika på föräldra-
ledigheten. Sacos rapport Föräldraskap och karriär 
lyftes i olika sammanhang.

Göran Arrius skrev en debattartikel i Dagens Sam-
hälle: VAB-uttaget är viktigare för din karriär än du 
tror. Även Dagens Nyheter publicerade en artikel 

https://www.facebook.com/sverigesakademiker/posts/10156117131923382
https://www.facebook.com/sverigesakademiker/posts/10156117131923382
https://www.saco.se/press/aktuellt-fran-saco/pressmeddelanden/jamstallda-livsloner-ett-viktigt-mal/
https://www.saco.se/globalassets/saco/dokument/rapporter/2017_akademikernas-livsloner.pdf
https://www.saco.se/globalassets/saco/dokument/rapporter/2017_akademikernas-livsloner.pdf
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/de-akademiska-jobben-dar-kvinnorna-gatt-om-mannen.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/de-akademiska-jobben-dar-kvinnorna-gatt-om-mannen.
https://www.di.se/ledare/lotta-engzell-larsson-historiskt-loneskifte-for-kvinnor/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vab-uttaget-ar-viktigare-din-karriar-du-tror-21144
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vab-uttaget-ar-viktigare-din-karriar-du-tror-21144
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Långsiktiga lösningar för framtida 
välfärd – behovet  
av en skattereform

På Sacos kongress 2017 togs ett beslut om att 
Saco ska verka för att en bred parlamentarisk kom-
mitté ska tillsättas, med uppgift att hitta långsiktiga 
lösningar för välfärdens framtida åtaganden och 
finansiering. Styrelsen beslöt att det även skulle 
vara Sacos valfråga 2018. 

Under valåret har tre olika akademikernära teman 
lyfts där det övergripande budskapet är ett det 
behöver tillsättas en parlamentarisk kommitté som 
ser till helheten. De tre teman som lyfts fram är 

• problemen med låga löner i kvinnodominerade 
välfärdsyrken

• kompetensförsörjning till välfärdssektorn

• legitimiteten i socialförsäkringarna. 

Det första temat drog igång i april.

I en debattartikel i Göteborgs-Posten, Fler män 
inom ett yrke ger inte kvinnor högre lön, proble-

matiserar Saco de låga lönerna för akademiker i 
välfärdsyrken inom offentlig sektor och framhåller 
att de låga lönerna beror på ett snävt skatteut-
rymme och en sammanpressad lönestruktur. Den 
lösning Saco vill se är en parlamentarisk utredning 
som ska komma fram till hur välfärdens långsiktiga 
finansiering ska se ut. Samtidigt publicerade Saco 
ett pressmeddelande kopplat till debattartikeln 
och rapporten Löneskillnader mellan yrken och 
den könsuppdelade arbetsmarknaden. Pressmed-
delandet lyftes av både Omni och av f+. I Väster-
bottens-Kuriren publicerades en debattartikel på 
samma tema. I en debattartikel i Dagens Arena 
framhöll Sacos ordförande Göran Arrius och den 
samhällspolitiska chefen Lena Granqvist att ”Fler 
män inom ett yrke ger inte kvinnor högre lön”. 
Artikeln publicerades även i ETC.

I början av oktober deltog Göran Arrius i en panel 
om de samhällsekonomiska förutsättningarna 
för lönebildningen. Konferensen anordnandes 
av Medlingsinstitutet (MI). MI presenterade en ny 
rapport om relativa löneförändringar. Resultaten 
visar, likt resultaten i Sacorapporten Löneskillnader 

”
Löneskillnader mellan könen beror på att 
kvinnor och män i hög utsträckning jobbar 
i olika sektorer

http://www.gp.se/debatt/fler-m%C3%A4n-inom-ett-yrke-ger-inte-kvinnor-h%C3%B6gre-l%C3%B6n-1.5641276
http://www.gp.se/debatt/fler-m%C3%A4n-inom-ett-yrke-ger-inte-kvinnor-h%C3%B6gre-l%C3%B6n-1.5641276
https://www.saco.se/press/aktuellt-fran-saco/pressmeddelanden/fler-man-inom-ett-yrke-ger-inte-kvinnor-hogre-lon/
https://www.saco.se/opinion/rapporter/loneskillnader-mellan-yrken-och-den-konsuppdelade-arbetsmarknaden/
https://omni.se/saco-skev-konsfordelning-forklarar-inte-loneskillnader/a/vm1p35
http://www.fplus.se/saco-skev-konsfordelning-forklarar-inte-loneskillnader/a/MgB2Po
https://www.vk.se/2341374/fler-man-inom-ett-yrke-ger-ej-kvinnor-i-umea-hogre-lon
https://www.vk.se/2341374/fler-man-inom-ett-yrke-ger-ej-kvinnor-i-umea-hogre-lon
http://www.dagensarena.se/opinion/saco-fler-man-inom-ett-yrke-ger-inte-kvinnor-hogre-lon/
http://www.dagensarena.se/opinion/saco-fler-man-inom-ett-yrke-ger-inte-kvinnor-hogre-lon/
https://www.saco.se/opinion/rapporter/loneskillnader-mellan-yrken-och-den-konsuppdelade-arbetsmarknaden/
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”
Sverige behöver en diskussion om 
vilka krav som är rimliga att ställa på 
välfärden och hur den skall finansieras

mellan yrken och den könsuppdelade arbetsmark-
naden, att andelen kvinnor i ett yrke har marginell 
betydelse för lönenivån. I samband med konfe-
rensen publicerade Dagens Arena en artikel där 
Göran Arrius lyfter att en mer oreglerad arbets-
marknad kan förklara en svag löneutveckling. 

I en kommentar till vårpropositionen 2018 lyfte 
Saco att det saknas ett helhetsgrepp kring välfär-
dens långsiktiga finansiering.

Sacos styrelse beslutade i början av året att temat 
för Sacos valutspel inför höstens riksdagsval skulle 
vara För en hållbar välfärd (se även avsnittet om 
Sacos valfråga). Årets Makro 2018 – Sveriges 
samhällspolitiska forum hade även det temat utma-
ningar för välfärdens åtagande och finansiering (se 
även avsnittet om Makro 2018).

Valkampanjen ”För en hållbar välfärd” rullade i 
sociala medier hela sommaren. Tre olika filmer 
publicerades för att uppmärksamma problemen 
och visa att Sveriges akademiker vill ta ansvar och 
uppmanar politiker att göra detsamma.

I övrigt fortsatte det långsiktiga arbetet på temat 
välfärdens finansiering genom en omvärldsanalys 
och federationsinterna workshoppar. En bak-
grundsrapport presenterades på ett extra ordfö-
randeråd i oktober med välfärdens finansiering 
som tema. Sacos budskap är att en parlamentarisk 
utredning bör tillsättas och Saco vill bidra med 
förslag till direktiv till en sådan utredning.

Frågan om välfärdens framtida finansiering är tätt 

förknippad med frågan om behovet av en skattere-
form. Under året har skatterna på arbete diskute-
rats i olika sammanhang. Saco lyfte behovet av att 
skatten på arbete behöver sänkas, något som fick 
stöd av SNS konjunkturrådsrapport. 

Saco välkomnade även statsminister Stefan 
Löfvens utspel om en ny blocköverskridande 
skatteuppgörelse. Tidningen Arbetet intervjuade 
de fackliga centralorganisationerna om att Löfven 
öppnade för en ny skatteuppgörelse. Saco lyfte 
fram att utbildning ska löna sig. Saco kommente-
rade även ett utspel av den tidigare statsministern 
Göran Persson, som vill se en löntagarnas skat-
tereform. Artikeln spreds via TT och publicerades 
bland annat i Göteborgs-Posten.

I september lyfte Göran Arrius i en debattartikel i 
Nerikes Allehanda att det behövs en ny skattere-
form. Artikeln tog sin utgångspunkt i hur många 
akademiker i Örebro län som betalar statlig 
inkomstskatt. 

I november deltog Sacos samhällspolitiska chef 
Lena Granqvist i Svenskt Näringslivs diskussions-
seminarium om samhällsutmaningar. Diskussioner-
na handlade om entreprenörskap, jobbskapande, 
kompetensförsörjning, utbildning, välfärd och 
skatter.

Göran Arrius uttalade sig i samband med att den 
så kallade övergångsbudgeten släpptes. Saco 
menade att det svåra parlamentariska läget riske-
rar att skada välfärden, eftersom viktiga reformer 
och beslut skjuts på framtiden. 

https://www.saco.se/opinion/rapporter/loneskillnader-mellan-yrken-och-den-konsuppdelade-arbetsmarknaden/
https://www.saco.se/opinion/rapporter/loneskillnader-mellan-yrken-och-den-konsuppdelade-arbetsmarknaden/
http://www.dagensarena.se/innehall/mer-oreglerad-arbetsmarknad-kan-forklara-svag-loneutveckling/
http://www.dagensarena.se/innehall/mer-oreglerad-arbetsmarknad-kan-forklara-svag-loneutveckling/
https://www.saco.se/press/aktuellt-fran-saco/pressmeddelanden/saco-helhetsgrepp-saknas-om-valfardens-langsiktiga-finansiering/
https://www.saco.se/press/aktuellt-fran-saco/pressmeddelanden/saco-helhetsgrepp-saknas-om-valfardens-langsiktiga-finansiering/
https://twitter.com/goranarrius/status/974214297919377408
https://twitter.com/goranarrius/status/974214297919377408
https://arbetet.se/2018/04/11/facken-gor-om-hela-skattesystemet/
http://www.gp.se/nyheter/sverige/persson-vill-se-en-l%C3%B6ntagarnas-skattereform-1.6523063
file:///C:\Users\sac_marter\Desktop\•%09https:\www.na.se\artikel\opinion\debatt\saco-utbildning-beskattas-hart-ett-nytt-skattesystem-behovs
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Under året har Saco ägnat stor möda åt att 
försvara själva fundamentet i den svenska 
partsmodellen – med stor framgång!

Strejkrätten bör inte inskränkas
Frågan om strejkrätten bygger på Stridsåtgärdsut-
redningen som fick i uppdrag att lösa den situation 
som uppstått i Göteborgs hamn. Uppdraget var 
dock så utformat att det riskerade att påverka hela 
arbetsmarknaden. I början av året kartlade tidning-
en Arbetsvärlden hur Saco förhåller sig till strejk-
rätten. Sacos svar på idén om inskränkt strejkrätt 
är ett tydligt nej. Svaret bygger på resonemanget: 

Om fredsplikt införs för konkurrerande 
fackförbund får det stora konsekvenser på 
tjänstemannasidan, där det i dag är vanligt 
med flera avtal på samma arbetsplats. Med 
en sådan ordning kan det bli svårt att få till 
stånd en mångfald av avtal där fackförbund 
kan tillvarata sina medlemmars intressen. 
Vilket i sin tur innebär ett ingrepp i förenings-
friheten. Dessutom öppnar en sådan ordning 
för avtalsshopping, där arbetsgivare kan 
välja det avtal som anses mest förmånligt för 
dem. Den svenska kollektivavtalsmodellen 
fungerar idag bra, med några få undantag. Att 
riskera den svenska kollektivavtalsmodellen 
på grund av ett enskilt fall är inte försvarbart.

Framtidens partsmodell 
Därefter arbetade Saco intensivt under hela våren 
med att påverka utredningen, politiken och alla 
intressenter på den svenska arbetsmarknaden. Ar-
betet resulterade i ett stort antal utspel och rönte 
medial uppmärksamhet. I Aftonbladet skrev Göran 
Arrius ”Ta inte ifrån oss rätten att strejka”. Lena 
Maier Söderberg, Sacos chefsjurist, intervjuades i 
Ekot om riskerna med en inskränkt strejkrätt och 
Göran Arrius i Arbetet om oroande uppgifter från 
Stridsåtgärdsutredningen. 

Utspelen resulterade i flera uppföljande artiklar:

Strejkförbudsupplägg väcker oro och förvirring

Hamnkonflikten kan ge begränsad strejkrätt

Ifrågasatt strejkrätt

Saco om läckta förslaget: ”Väldigt negativt” 

Så blir konsekvenserna om strejkrätten begränsas 

Vågar Stefan Löven begränsa strejkrätten? 

Alla borde rasa mot vad som håller på att hända 

En kortfilm togs fram där Lena Maier Söderberg 
förklarar varför det är viktigt för Saco att strejkrät-
ten finns kvar. 

”
Begränsad strejkrätt innebär stora 
ingrepp i föreningsfriheten och rätten 
att teckna kollektivavtal

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/l1KrQ3/ta-inte-ifran-oss-ratten-att-strejka
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6895123
https://www.arbetaren.se/2018/03/02/strejkforbudsupplagg-vacker-oro-och-forvirring/
http://www.gp.se/nyheter/ekonomi/uppgifter-hamnkonflikten-kan-ge-begr%C3%A4nsad-strejkr%C3%A4tt-1.5234515
http://www.sverigeisiffror.scb.se/contentassets/c3ba026c4f6a43a68dc7ac7b1e697858/uf0542_tabell6_direktovergang_2014l15.xlsx?web=1
https://www.arbetsvarlden.se/saco-om-lackta-forslaget-valdigt-negativt/
https://www.arbetsvarlden.se/sa-blir-konsekvenserna-om-strejkratten-begransas/
https://www.allehanda.se/opinion/ledare/vagar-stefan-lofven-begransa-strejkratten
https://www.etc.se/ledare/alla-borde-rasa-mot-vad-som-haller-pa-att-handa-med-strejkratten
https://www.saco.se/opinion/sa-skapar-vi-ett-hallbart-arbetsliv/regeringen-vill-inskranka-strejkratten--sa-paverkar-det-dig/
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Saco följde alla turer i utredningen och i mars såg 
det ut som om parterna hittat en lösning varpå Gö-
ran Arrius skrev en artikel i Aftonbladet om att det 
ser ut som att parterna kommer att lösa konflikten 
och att det nu är dags för regeringen att lägga 
ner Stridsåtgärdsutredningen. Saco gick även ut 
med ett pressmeddelande direkt efter presskon-
ferensen i Göteborg, där budskapet var ”Lägg ner 
Stridsåtgärdsutredningen”.

Sacos chefsjurist Lena Maier Söderberg med-
verkade även på Ileras seminarium om Strids-
åtgärdsutredningen och argumenterade för att 
utredningen borde läggas ner. Argumenten lyftes 
även på Twitter. I tidningen Fokus publicerades en 
artikel om strejkrätten där bland andra Lena Maier 
Söderberg uttalade sig. Artikelns rubrik är Sista 
striden det är. 

Även den första Sacosoffan, en ny seminarieserie, 
hade temat Stridsåtgärdsutredningen. Där diskute-
rade Irene Wennemo, statssekreterare på Arbets-
marknadsdepartementet, Claes Stråth, före detta 
generaldirektör för Medlingsinstitutet, och Lena 
Maier Söderberg, chefsjurist på Saco.

I början av juni nådde parterna äntligen en lösning. 
Det intensiva arbetet gav med andra ord resultat. 
Överenskommelsen presenterades på en press-
konferens där även Göran Arrius medverkade. 
Med anledning av denna presskonferens skickade 
Saco ut ett pressmeddelande med rubriken Vi tar 
ansvar för svensk arbetsmarknad: ”Idag har parter-
na på svensk arbetsmarknad visat att den svenska 
modellen fungerar. Ett förslag har överlämnats till 
regeringen som både löser konflikten i Göteborgs 
container-hamn och säkerställer att även Sacoför-
bunden fortsättningsvis kan teckna kollektivavtal.” 
Saco uppmärksammades både i Ekot och i Dagens 
Nyheter.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/1kX1MK/nu-slipper-regeringen-peta-i-strejkratten
https://www.saco.se/press/aktuellt-fran-saco/pressmeddelanden/saco-lagg-ner-stridsatgardsutredningen/
https://www.saco.se/press/aktuellt-fran-saco/pressmeddelanden/saco-lagg-ner-stridsatgardsutredningen/
http://www.ilerasvenska.se/Nasta-seminarium.html
https://twitter.com/Akademikerna/status/978922768065617921
https://www.saco.se/kalender/event/sacosoffan/
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Kollektivavtalsmodellen måste 
förklaras, försvaras och utvecklas
Förutom regelrätta angrepp på kollektivavtalsmo-
dellen i form av hot om inskränkt strejkrätt måste 
modellen hela tiden förklaras, försvaras, utvecklas 
och marknadsföras, både nationellt internationellt. 

Även på EU-nivå har Saco i skarpa ordalag försva-
rat modellen. Under året har arbetet som rör det 
så kallade arbetsvillkorsdirektivet varit intensivt 
– den svenska kollektivavtalsmodellen måste re-
spekteras i förhandlingarna om förslag till arbets-
villkorsdirektiv. Partsautonomin och avtalsfriheten, 
det vill säga rätten för arbetsmarknadens parter 
att självständigt reglera så väl sina inbördes re-
lationer som villkoren på arbetsmarknaden, är av 
central betydelse. Under slutet av året initierades 
så kallade trialogförhandlingar som förväntas vara 
klara under år 2019.

Göran Arrius förklarade, försvarade och mark-
nadsförde modellen på ett OECD-möte i Pa-
ris tillsammans med Eva Nordmark, TCO, och 
Karl-Petter Thorwaldsson, LO. Arbetet och Euro-
paportalen skrev om hur den svenska modellen 
inspirerar andra.

Sacos internationella sekreterare Laila Abdallah 
blev inbjuden till en konferens i Paris för att prata 
om den fackliga dialogen i Sverige i jämförelse 
med andra europeiska länder. I samband med 
konferensen hade lokalkanalen Vià Grand Paris 

ett reportage där Laila Abdallah intervjuades om 
fördelarna med den svenska partsmodellen. I in-
tervjun poängterar hon att en del av lösningen på 
en konfliktfylld arbetsmarknad handlar om respekt 
och erkännande av parterna och att staten lämnar 
ansvar till fack och arbetsgivare att delta i utfor-
mandet av välfärden, genom kollektivavtal.

Försvarade modellen på hemmaplan gjorde också 
Sacos samhällspolitiska chef Lena Granqvist på 
Arbetsmarknadspolitiska rådets seminarium ”Hur 
fungerar kollektivavtalen?”, där hon talade om hur 
sifferlösa avtal fungerar i modellen. I samband 
med seminariet släpptes pressmeddelandet med 
rubriken Sifferlösa avtal har en given plats i kol-
lektivavtalsmodellen.

Att informera om vad kollektivavtalen innebär, 
vilka förmåner de ger och värdet av dem är också 
en viktig del i arbetet kring partsmodellen. Saco 
har utvecklat beräkningssnurror för några av de 
kollektivavtalade förmånerna. Funktionen har 
även översatts till engelska och länkar till både de 
svenska och engelska sidorna har delats till Sa-
coförbunden som kan länka eller publicera dem 
på sina egna webbplatser. 

I sociala medier har Saco vid olika tillfällen lyft 
vikten av kollektivavtal och hur det påverkar ens 
inkomst om man är sjuk eller föräldraledig. Inläg-
gen har utgått från de snurror som finns på Sacos 
hemsida. Genom att skriva in sin lön och sin sektor 
i snurrorna kan man se vad man får ut i månaden 
med eller utan kollektivavtal. I sociala medier lyftes 
en artikel om kollektivavtal samt räknesnurran ”Om 
du blir sjuk” som ligger på saco.se. 

Sacos kollektivavtalssnurror uppmärksammades 
även i media. I en artikel om föräldraförsäkring 
hänvisade Expressen till Sacos snurra om föräldralön. 

Saco uppmärksammade även Tjänstepensionens 
dag i sociala medier med filmen ”Fem tips från ex-
perten på hur du maxar ditt arbetsliv” med Annika 
Creutzer.

https://www.europaportalen.se/content/svensk-modell-marknadsfors-i-frankrike
https://www.europaportalen.se/content/svensk-modell-marknadsfors-i-frankrike
https://www.europaportalen.se/content/svensk-modell-marknadsfors-i-frankrike
http://www.arbetsmarknadsekonomiskaradet.se/
http://www.arbetsmarknadsekonomiskaradet.se/
https://www.saco.se/karriar/jag-jobbet-och-kollektivavtalet/om-du-blir-sjuk/
https://www.expressen.se/dinapengar/forsakringar/sa-fungerar-foraldraforsakringen-2018-det-gor-du-for-att-maxa-den/
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”

Under året har Saco på olika sätt lyft fördelarna 
med att vara med i facket.

Det gjordes bland annat i form av en film i soci-
ala medier. I samband med detta lyfte Saco fram 
tio argument till att jobba på en arbetsplats med 
kollektivavtal.

Tillsammans med AEA, Akademikernas a-kassa, 
tog Saco hjälp av The Local för att via film och 
artiklar lyfta fram fördelarna med kollektivavtal 
och med att vara medlem i ett fackförbund och i 
a-kassan. 

Arbetsmarknad i förändring och 
nya anlitandeformer
Saco genomförde under våren ett federations-
internt seminarium och en workshop om Arbets-
marknad i förändring och nya anlitandeformer . 
Diskussionerna handlade om hur Saco och för-
bunden kan möta den kommande utvecklingen på 
arbetsmarknaden och hur förbunden organiserar 
medlemmar i nya och atypiska anlitandeformer.

LAS
Saco har även varit aktiv i frågan om LAS – ofta 
som skarpa reaktioner på andra aktörers utspel. 
Svenskt Näringslivs ordförande Carola Lemne 
uttalade sig om LAS på ett sätt som kritiserades 
skarpt av många aktörer. Göran Arrius reagerade 

i en tweet på okunskapen bakom uttalandet och 
anknöt till Sacos korta film Sju vanliga myter om 
LAS. Sanningen är att 

• lagen är flexibel och har utvecklats i takt med 
att arbetsmarknaden har gjort det

• politiska beslut ska fattas utifrån fakta, inte 
myter

• kunskapen om hur LAS fungerar i praktiken 
måste öka.

Göran Arrius har även, i polemik med moderaternas 
finansministerkandidat Elisabeth Svantesson, argu-
menterat för LAS och varför lagen är viktig på en 
modern arbetsmarknad samt i Altinget förklarat var-
för det är viktigt att ta död på myterna om LAS med 
anledning av Elisabeth Svantessons uttalanden.

Under hösten var LAS återigen uppe till debatt i 
regeringsförhandlingarna och Saco gick därför ut 
med två nya filmer med LAS-tema i sociala medier. 
Budskapet är att många myter figurerar i debatten 
men att diskussionen bör bygga på fakta, samt att 
frågan bäst sköts av arbetsmarknadens parter. 

Under hösten var Sacos ordförande även aktiv i 
frågan om a-kassan tillsammans med ordförande-
na i LO och TCO genom en gemensam debattar-
tikel i Dagens Industri inför partiernas kommande 
budgetmotioner. Artikeln handlade om vikten av 
att inte försämra reglerna gällande a-kassan för 
fackens medlemsgrupper och var riktad till allians-
partierna. 

Om politikerna ändrar i LAS  
riskerar de att förstöra ett bra  
och fungerande system

https://www.facebook.com/sverigesakademiker/videos/178926219678902/
https://www.saco.se/karriar/jag-jobbet-och-kollektivavtalet/10-argument-for-kollektivavtal/
https://www.saco.se/karriar/jag-jobbet-och-kollektivavtalet/10-argument-for-kollektivavtal/
https://www.saco.se/karriar/jag-jobbet-och-kollektivavtalet/10-argument-for-kollektivavtal/
https://www.thelocal.se/20180320/video-five-top-tips-on-how-to-maximize-your-swedish-career-saco-akademikernas-akassa-tlccu
https://twitter.com/goranarrius/status/949244208707194880
https://twitter.com/goranarrius/status/960440787485028352
https://twitter.com/goranarrius/status/960440787485028352
https://www.altinget.se/artikel/saco-ta-dod-paa-myterna-om-las
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Thomas Andrén

   2018 | Om chefen är sjuk                 - vem tar då hand om personalen?
               Ohälsa bland personer med ledande befattning

Framtidens hållbara arbetsliv 
Ett hållbart arbetsliv med en hållbar hälsa för en 
hållbar välfärd, det är andemeningen i kongress-
besluten och har också varit ett genomgående 
tema vid möten med politiker under året. Saco har 
framhållit behovet av en parlamentarisk utredning 
om finansieringen och omfattningen av välfärds-
åtagandet, kopplingen till en hållbar hälsa, oron 
över akademikers ökade psykiska ohälsa. Sam-
manfattningsvis: stressade akademiker är en dold 
hälsobomb.

Hållbar hälsa
Ramen för arbetet kring hållbar hälsa har satts i två 
kongressbeslut: 

1. att arbeta med hållbar hälsa i ett vidare perspektiv 

2. att verka för att det ska tillsättas en bred parla-
mentarisk kommitté som ska hitta långsiktiga 
lösningar för välfärdens framtida åtagande och 
finansiering. 

Problembilden är de ökade hälsoklyftorna och att 
den demografiska utvecklingen medför att den 
svenska välfärden står inför stora utmaningar. 
Hälsofrågor är av stort samhällspolitiskt intresse 
inte minst ur ett makroekonomiskt perspektiv. 
Finansieringen av välfärden är en utmaning och fö-
rebyggande insatser är nödvändiga för att minska 
kostnaderna för samhället på lång sikt.

En friskare befolkning minskar belastningen på 
den offentliga välfärden. Därför är det ur både ett 
individperspektiv och ett samhällsperspektiv viktigt 
att förebygga ohälsa genom tidiga insatser. Saco 
vill få upp på agendan att vi alltför sällan tar ett 
samlat grepp om hälsofrågan och sätter den i ett 
större sammanhang. 

Som ett resultat av besluten på kongressen skrev 
Göran Arrius en debattartikel om att hållbar hälsa 
är en framgångsfaktor både för individen och sam-
hället. Artikeln Hållbar hälsa ger tillväxt publicerad-
es i UNT. 

Sacos samhällspolitiska chef Lena Granqvist del-
tog också i ett seminarium i Almedalen om Hållbar 
hälsa som anordnades av tio förbund inom Saco 
(Saco hälso- och sjukvård), där hon bland annat 
talade om de samhällsekonomiska aspekterna av 
hållbar hälsa.

Psykisk ohälsa bland akademiker
I april fick Sacos rapport om psykisk ohälsa bland 
chefer Om chefen är sjuk – vem tar då hand om 
personalen? stor uppmärksamhet och spridning 
i form av en artikel i Dagens Nyheter. Det tillhö-
rande pressmeddelandet blev en digital artikel i 
DagensPS som bland annat når 140 000 chefer via 
deras nätverk i ett nyhetsbrev. Pressmeddelandet 
plockades sedan upp av TT som gjorde en egen 
artikel med stor spridning över hela landet. Även 
SVT nyheter uppmärksammade rapporten och 
artikeln plockades också upp av TT och spreds 
i landsortspress och till andra riksmedier så som 
Göteborgs-Posten. 

Saco gjorde också en film på Twitter och webben 
där huvudbudskapen lyftes fram. Även på ledar-
skapssajten motivation.se blev Göran Arrius inter-
vjuad. Frågan om psykisk ohälsa fick Göran Arrius 
också lyfta i Aftonbladet morgon tillsammans med 
socialminister Annika Strandhäll. 

https://www.saco.se/press/aktuellt-fran-saco/debatt/stressade-akademiker-dold-ohalsobomb/
https://www.saco.se/press/aktuellt-fran-saco/debatt/stressade-akademiker-dold-ohalsobomb/
http://www.unt.se/asikt/debatt/hallbar-halsa-ger-tillvaxt-4876365.aspx
https://www.saco.se/opinion/rapporter/om-chefen-ar-sjuk--vem-tar-da-hand-om-personalen/
https://www.dn.se/arkiv/jobb/psykisk-ohalsa-och-stress-okar-bland-chefer-i-offentlig-sektor/
https://www.saco.se/press/aktuellt-fran-saco/pressmeddelanden/ohalsa-bland-chefer-okar-kraftigt/
http://www.dagensps.se/privat-ekonomi/jobb-karriar/slutkord-som-chef-du-ar-inte-ensam/
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/har-ar-chefen-hardast-drabbad
http://www.gp.se/nyheter/sverige/halva-arbetsdagen-till-mejl-och-telefonsamtal-1.5983332
https://twitter.com/Akademikerna/status/991601912310108160
https://www.motivation.se/innehall/darfor-okar-chefers-psykiska-ohalsa/
https://www.aftonbladet.se/tv/a/253553
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Det gränslösa arbetslivet  
– policy och kampanj
Saco har tagit fram en policy för hur man kan ska-
pa balans i det gränslösa arbetslivet. Många aka-
demiker har stora möjligheter att själva bestämma 
när och var arbetet ska ske. Denna frihet upplevs 
ofta som någonting positivt. Men det innebär också 
utmaningar och risker ur ett arbetsmiljöperspektiv. 
Rapporten innehåller en kortfattad sammanställ-
ning av arbetsmiljöinriktad forskning och fackliga 
erfarenheter inom området, men också möjliga 
åtgärder och förhållningssätt till det gränslösa ar-
betslivets utmaningar. Rapporten vänder sig i första 
hand till skyddsombud, förtroendevalda och andra 
arbetsmiljöintresserade som letar efter samlade 
fakta om akademiker och gränslöst arbete. 

Under hösten lanserade Saco en kampanj om 
stress och gränslöst arbetsliv på temat ”Jobbet 
måste backa”. Målgruppen är i första hand akade-
mikerföräldrar som blir klämda mellan arbetsliv och 
familjeliv. Kampanjen kommer att synas i sociala 
medier till och med mars 2019 i form av olika filmer. 

Mer på samma tema är en studie och en film som 
bygger på en Novus-undersökning, som bland an-
nat visar att 85 procent av de tillfrågade akademi-
kerna inte kan koppla bort tankarna på jobbet när 
de är lediga. Dagens Nyheter plockade upp detta 
i artikeln Fackets råd: Koppla ned under helgerna 
och småjobba inte. Att jobbstressen bland Sveri-
ges akademiker ökar uppmärksammas även på 
Eskilstuna-Kurirens ledarsida och i Sveriges största 
trendsajt Buzzter. Alla tre hänvisar också till Sacos 
Novus-undersökning. Sacos ordförande Göran Ar-
rius pratade också om detta i TV4:s morgonstudio.

Policy för en väl IT-arbetsmiljö

Saco har tagit fram en policy för it-arbetsmiljö, Åt-
gärder för en väl fungerande it-arbetsmiljö. I rappor-
ten konstateras att det är dags för akademikerna att 
i högre grad uppmärksamma den digitala arbets-
miljön. Skälet till att Saco tog fram rapporten var att 
allt fler akademiker utför alltmer av sina arbetsupp-
gifter med hjälp av digitala verktyg. Väl fungerande 
system som är anpassade efter arbetsuppgifterna 
och människorna är målbilden. Tyvärr ser det inte 
alltid ut så och faktorer i den digitala arbetsmiljön 
kan bidra till risker och ibland besvär. Det blir därför 
allt viktigare att få mer kunskap om området och 
förebygga denna typ av arbetsmiljöproblem. 

”
Ständig tillgänglighet och bristande 
återhämtning kan leda till psykisk ohälsa

https://www.saco.se/jobbet-maste-backa/start/
https://www.saco.se/jobbet-maste-backa/start/
https://www.dn.se/ekonomi/fackets-rad-koppla-ned-under-helgerna-och-smajobba-inte/
https://www.dn.se/ekonomi/fackets-rad-koppla-ned-under-helgerna-och-smajobba-inte/
https://www.ekuriren.se/ledare/var-inte-standigt-uppkopplad-i-jul/
https://buzzter.se/spaning/okad-jobbstress-bland-akademiker/
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Trakasserier och våld i arbetslivet
I samband med Världsarbetsmiljödagen anord-
nade Saco, LO, och TCO i samarbete med tanke-
smedjan Arena Idé ett seminarium om en kom-
mande ILO-konvention mot trakasserier och våld 
i arbetslivet. Sacos andre vice ordförande Heike 
Erkers deltog i panelen.

Utredningen för ett hållbart 
arbetsliv över tid
Saco sitter med i Utredningen för hållbart arbetsliv 
över tid som kom med sitt första delbetänkande 
Tid för utveckling i mars. Saco kommenterade 
förslaget: 

Det finns ett konkret förslag om utvecklingsle-
dighet som visar på en god ambition men som 
tyvärr inte hamnar rätt. Möjligheter till kompe-
tensutveckling behöver förbättras men vi ser 
inte att utredningens förslag är rätt väg framåt.

Integritet i arbetslivet
Under året har Saco fortsatt att i olika samman-
hang lyfta frågan om personlig integritet i arbets-
livet. Inte minst aktualiserade avslöjandena om 
Cambridge Analytica och Facebook frågan om 
hur vi bättre ska värna vår personliga integritet. 
Saco fortsatte att driva behovet av integritetsskydd 
för anställda och tog på nytt upp behovet av en 
lagstiftning för ökad integritet i arbetslivet. Göran 
Arrius medverkade i en artikel i Dagens Nyheters 
kulturmagasin om hur modern teknik påverkar 
arbetsplatsen. Han deltog även i Aftonbladet 
morgon och pratade om integritet i arbetslivet och 
övervakning på jobbet. 

Forskning om hållbart arbetsliv
Nätverket Arbetsplatsnära FoU för hållbart ar-
betsliv har för tredje året genomfört ett välbesökt 
dialogseminarium, där Göran Arrius deltog som 
talare. Temat för seminariet var: ”Dags för verkstad 
– konkurrenskraft och förnyelse genom goda ar-
betsförhållanden”. Vilka är de prioriterade FoU-be-
hoven för hållbart arbetsliv och hållbar utveckling 
från olika verksamheters perspektiv? Göran Arrius 
lyfte bland annat digitaliseringens möjliga konse-
kvenser.

Arbetslöshet för akademiker
Arbetsmarknadssituationen för akademiker är 
överlag god med låga arbetslöshetssiffror, men det 
finns skillnader mellan olika akademikergrupper. 
I januari presenterade Saco ett pm om arbetslös-
heten för akademiker i december 2017. Endast 
2,9 procent var arbetslösa, men det är stor skill-
nad mellan olika akademikergrupper, framför allt 
mellan olika födelseregioner. På Sacos web finns 
också ett verktyg där arbetslöshetssiffrorna kan 
brytas ner på utbildning, ålder, kön och födelse-
region. Högst är arbetslösheten för invandrade 
akademiker från Asien och Afrika.

https://www.saco.se/kalender/2018/april/varldsarbetsmiljodagen-2018/
https://www.saco.se/press/aktuellt-fran-saco/pressmeddelanden/utvecklingsledigheten-ar-tyvarr-ingen-framkomlig-vag/
https://www.facebook.com/sverigesakademiker/posts/10155980121723382
https://www.facebook.com/sverigesakademiker/posts/10155980121723382
https://www.aftonbladet.se/tv/a/253258
https://www.aftonbladet.se/tv/a/253258
https://www.swerea.se/kalender/AFoUs-dialogseminariun-30-jan
https://www.saco.se/globalassets/saco/dokument/aktuellt/arbetsmarknadslaget-2017.pdf
https://www.saco.se/globalassets/saco/dokument/aktuellt/arbetsmarknadslaget-2017.pdf
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Saco i världen
Under år 2018 har Sacos internationella verksam-
het spelat allt större roll. Saco påverkas tydligt 
av omvärlden utanför Sverige och Europa, vilket 
också innebär att Saco alltmer blir en aktör i den 
globala fackliga arbetsmarknadspolitiken. Framför 
allt har engagemanget ökat i det internationella 
utvecklingssamarbetet och i Världsfacket på den 
globala arenan.

Grunden för Sacos internationella påverkansarbe-
te är att

• genom en enad svensk och nordisk front för-
klara och försvara partsmodellen

• stötta och stärka möjligheten till att utveckla 
modellen där det är möjligt. 

Det finns ett växande intresse för detta interna-
tionellt, inte minst genom det svenska initiativet 
Global Deal, som OECD och ILO nu har tagit över.

Sacos studiebesök på  
OECD i Paris
Året inleddes med att LO:s, TCO:s och Sacos ord-
förande besökte Paris i januari och fick möjlighet 
att bekanta sig med den internationella organisa-
tionen OECD (Organisation for Economic Copera-
tion and Development).

Under två intensiva dagar träffade de flera olika 
delar av OECD och diskuterade OECD:s sysselsätt-
ningsstrategi, jämställdhet, digitalisering, svensk 
ekonomi och inkluderande tillväxt. Det svenska 
initiativet ”Global Deal”, om att stärka den sociala 
dialogen globalt, diskuterades med OECD:s gene-
ralsekreterare José Ángel Gurría. Man mötte också 
Pierre Habbard, ny generalsekreterare i TUAC, 
OECD:s fackliga rådgivande kommitté. 

Dessutom träffade delegationen den franska ar-
betsmarknadsministern Muriel Pénicaud. I ljuset av 
de franska arbetsmarknadsreformerna, som bland 
annat innebär att man öppnar upp för en stärkt so-
cial dialog på regional bransch- och företagsnivå, 

har president Macron och den franska regeringen 
visat ökat intresse för den svenska partsmodellen. 

På besök hos den största franska fackliga or-
ganisationen, CFDT (Confédération Française 
Démocratique du Travail), diskuterades hur man 
kan förändra bilden av fackliga rörelser, vilket man 
jobbar aktivt med i båda länderna.

Brexit – skilsmässan mellan EU 
och Storbritannien närmar sig 
med stormsteg
Under året har förhandlingarna mellan Storbritan-
nien och EU fortskridit med både framgångar och 
bakslag. De flesta punkter kring medborgarskaps-
frågan och mobilitet är lösta, men det finns flera 
frågor som man inte ännu har funnit lösningar på, 
framförallt gällande Nordirlands gräns till EU. 

Saco har bevakat förhandlingarna och aktivt del-
tagit i diskussionerna om hur det kommer påver-
ka Sacos medlemmar. Saco har deltagit i samtal 
på den brittiska ambassaden, diskuterat med 
EU:s huvudförhandlare Michel Barnier på besök i 
Europafacket samt kontinuerligt fört samtal med 
regeringskansliet i frågan. Den svenska regering-
en bjöd in de svenska facken under senvåren för 
att diskutera ställningstaganden från svenskt håll.
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Parterna har nu tagit ärendet vidare till EU-domsto-
len för prövning av tolkningen av Lissabonfördraget.

Europafacket har tidigare under processen tvekat 
att stötta fallen, eftersom ett negativt utfall skulle 
inskränka arbetstagarnas inflytande i EU. Efter in-
tensiva diskussioner i Europafacket har man dock 
beslutat att stötta sektorparterna vid ett rättsligt 
agerande i frågan. Sektorsavtalet för de offent-
liganställda har en principiell betydelse, eftersom 
kommissionens pågående direktivförslag om 
tydliga och förutsägbara arbetsvillkor inte omfattar 
offentliganställd administrativ personal.

Våld och trakasserier på 
arbetsplatser tema på ILO:s 
arbetskonferens 
ILO lanserade inför sin 107:e arbetskonferens i 
Genève att temat skulle vara våld och trakasserier 
för män och kvinnor i arbetslivet. Temat lansera-
des tidigt under hösten 2017, men fick i ljuset av 
#metoo-rörelsen större aktualitet än väntat. Flera 
organisationer har genomfört kampanjer inför 
konferensen. Bland andra Europafacket (EFS) och 
Världsfacket (IFS) lanserade fokus på sexuella tra-
kasserier i arbetslivet. LO, TCO och Saco har varit 
drivande för att ILO ska formulera en konvention 
mot våld och trakasserier i arbetslivet.

Tyvärr ledde förhandlingarna på konferensen inte 
fram till ett beslut om en konvention, eftersom det 
rådde meningsskiljaktigheter när det gäller vilka 
målgrupper det skulle gälla och hbtq-gruppen blev 
en känslig fråga för globala regioner som de afri-
kanska staterna och Mellanöstern. Arbetet för att 
driva igenom en konvention kommer att gå vidare.

Svensk arbetsmarknadspolitik i 
fransk TV
I oktober var Sacos internationella sekreterare, 
Laila Abdallah, inbjudan till en konferens i Paris 
som jämförde fransk och svensk arbetsmarknads-
politik. Konferensen hålls årligen av Pariskommu-
nen Suresnes (se mer på https://www.suresnes.
fr/Les-Rencontres-du-Dialogue-Social) och detta 

Under hösten trappades förhandlingarna upp 
ytterligare. Det finns en ökande oro från flera Sa-
coförbund när det gäller rörligheten och samarbe-
tet mellan Storbritannien och Sverige efter Brexit. 

Insatser för att stärka den  
sociala dialogen i Europa
Relationerna mellan parterna på europeisk nivå 
har varit under diskussion under våren med 
anledning av enförsämrad dialog i EU:s sociala 
dialog-kommitté. Det har tyvärr inneburit att fram-
tagandet av ett nytt arbetsprogram har sinkats (läs 
mer om arbetsprogrammen på http://resourcecen-
tre.etuc.org/EU-social-dialogue-5.html). Program-
met har nu landat i ett förslag som ratificerats av 
parterna.

I början av mars träffade Sacos ordförande Göran 
Arrius, tillsammans med LO, TCO och svenska 
Brysselkontoret, Luc Tholoniat, rådgivare i sociala 
och ekonomiska frågor hos Jean-Claude Juncker, 
kommissionens ordförande. Det finns flera orsaker 
till att arbetet i Sociala dialog-kommittén inte har 
kommit igång riktigt, men ett skäl som särskilt lyfts 
fram är EU-kommissionens roll. Bland annat har 
kritik framförts att kommissionen bör se över vilket 
mandat och vilket spelutrymme man ger till parter-
na under kommittémötena. Dessa frågor diskutera-
des under mötet med Tholoniat.

Europafacket stöttar  
sektorsavtal 
En principiellt viktig fråga som har fått ökad upp-
märksamhet under våren och gäller de två sektors-
avtalen, ett för hårfrisörer och ett annat för offent-
liganställda. De förhandlande parterna har begärt 
hos kommissionen att sektorsavtalen ska göras 
lagligt bindande genom direktiv. Lissabonfördraget 
gör det möjligt för arbetsmarknadens parter att på 
detta sätt lägga fram förslag till kommissionen att 
avtal ska omvandlas till direktiv.

I båda de aktuella avtalen har kommissionen valt 
att avvisa parternas begäran, vilket har trappat upp 
spänningarna mellan parterna och kommissionen. 

https://www.suresnes.fr/Les-Rencontres-du-Dialogue-Social
https://www.suresnes.fr/Les-Rencontres-du-Dialogue-Social
http://resourcecentre.etuc.org/EU-social-dialogue-5.html
http://resourcecentre.etuc.org/EU-social-dialogue-5.html
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år hade man bjudit in Sverige, Danmark, Tyskland 
och Nederländerna för att jämföra och diskutera 
arbetsmarknadsmodeller. Frankrike är särskilt 
intresserat av den svenska och skandinaviska 
modellen med starka autonoma parter på arbets-
marknaden och med ett kollektivavtalssystem 
som bidrar till välfärdsbyggandet. Paneldiskussio-
nen följdes av ett reportage i den Parisregionala 
tv-kanalen VìaGrandParis där Laila Abdallah disku-
terade tillsammans med vice kommunordförande i 
Suresnes om den svenska partsmodellen: https://
viagrandparis.tv/dialogue-social-quavons-no-
us-a-apprendre-du-modele-scandinave/.

Göran Arrius invald i 
Världsfackets styrelse
Världsfacket höll sin kongress i Köpenhamn i 
december. Sacos delegation var på plats för att 
följa arbetet på kongressen och Sacos ordförande 
Göran Arrius höll ett tal inför kongressen om de-
mokrati och välfärd, som blev mycket uppskattat. 
Göran Arrius blev invald i Världsfackets General 
Council, motsvarande styrelsen, vilket innebär att 
Saco för första gången har fått en officiell post 
i Världsfacket. LO, TCO och Saco höll också en 
mottagning i Malmö som besöktes av över hundra 
delegater.

https://viagrandparis.tv/dialogue-social-quavons-nous-a-apprendre-du-modele-scandinave/
https://viagrandparis.tv/dialogue-social-quavons-nous-a-apprendre-du-modele-scandinave/
https://viagrandparis.tv/dialogue-social-quavons-nous-a-apprendre-du-modele-scandinave/
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Andra aktiviteter 
En hållbar välfärd – Sacos 
valfråga
Sacos styrelse beslutade i början av året att temat 
för Sacos valutspel inför höstens riksdagsval skulle 
vara För en hållbar välfärd. Saco lyfte fram beho-
vet av ett samlat grepp för de olika utmaningar 
Sverige behöver hantera till följd av en underfinan-
sierad välfärd. Konkret efterfrågade Saco en par-
lamentarisk utredning. Utspelen syntes löpande i 
digitala och tryckta medier och presenterades på 
kampanjsidan www.saco.se/val2018. Bland annat 
producerades tre filmer och en femtiotal tweets för 
att skapa opinion. 

På kampanjsidan fanns även TT:s valkompass med 
totalt 25 frågor. Tretton av dem är frågor Saco ställt 
med innehåll som i högsta grad berör akademiker. 
De handlar om högre utbildning, skatt på arbete 
och välfärdens finansiering. På kampanjsidan fanns 
även de senaste partisympatierna bland Sacome-
dlemmar och information om Sacos deltagande i 
kampanjen #hurvetdudet. 

Sacosoffan – mysiga möten, 
sofistikerade samtal 
Under året har Saco introducerat en seminariese-
rie där de medverkande pratar om akademikernas 
och samhällets viktigaste frågor, utmaningar och 
aktuella händelser i ett avslappnat format. Mötes-
formen går under benämningen ”Sacosoffan” och 
Sacoförbunden har förtur att anmäla sig.

Den första Sacosoffan genomfördes i maj. Då var 
temat den aktuella stridsåtgärdsutredningen. I juni 
gästade Jack Werner (känd bland annat som pro-
gramledare för Creepypodden och medgrundare 
till Metros ”Viralgranskaren”) soffan och pratade 
om yttrandefrihet och hur man kan försäkra sig 
om en faktabaserad samhällsdebatt under valåret. 
I början av december gästades soffan av Laura 
Hartman, Tillitsdelegationens ordförande. Hon 
pratade om ledarskap, detaljstyrning, new public 
management, professionernas inflytande och tillit.

http://www.saco.se/val2018
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Almedalen 
Även i år valde Saco att göra en begränsad 
satsning i Almedalen. Sacokansliet arrangerade 
ett samtal om omställning och kompetensutveck-
ling med den franska arbetsmarknadsministern 
Muriel Pénicaud som bland annat berättade om de 
statliga kompetenskonton som etablerats i Frank-
rike. Utöver Sacos ordförande Göran Arrius deltog 
moderaternas finansministerkandidat Elisabeth 
Svantesson och vd:n för tjänstearbetsgivarnas 
branschorganisation Almega, Anna-Karin Hatt. 

Dagen före mötet, publicerade Dagens Nyheter 
en artikel, Moderaterna vill locka facken att frivilligt 
ändra LAS, där de tre svenska deltagarna kom till 
tals. Göran Arrius var tydlig med att Saco inte vill 
tumma på LAS.

Under resten av veckan deltog Göran Arrius och 
Sacos samhällspolitiska chef Lena Granqvist i 
andras seminarier och förde fram Sacos politik 
muntligen och via Twitter: om pension, integration, 
utbildning, med fokus på kompetensutveckling, 
och hållbar hälsa. 

Pride 2018 
Det var Sverige som anordnade Europride 2018 
med aktiviteter i både Stockholm och Göteborg. 
Under Europride i Göteborg i augusti deltog Saco 
med ett tält i pride-området och med olika aktivite-
ter. Bland annat hölls en paneldebatt med före-
trädare för de svenska facken och Europafacket 
med en diskussion om hur de fackliga rörelserna 
arbetar med hbtq+ i arbetslivet. Saco deltog också 
i paraden på Europride. För Sacos medverkan i 
Göteborg fanns två olika Facebook-event, ett för 
Fackens dag och ett för Prideparaden i Göteborg. 
På fackens dag som inföll under Pride medverkade 
Göran Arrius i ett seminarium.

I Pride Park på Stockholm Pride deltog Saco med 
tält. Fem förbund medverkade i tältet: Lärarnas 
Riksförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, SRAT, 
Naturvetarna, Sveriges läkarförbund. Dessutom 
medverkade Saco studentråd och för fösta  
gången även Akademikernas a-kassa. I paraden  
i Stockholm deltog Saco med några förbund och 
delföreningar i ett ekipage på temat ”Saco – din 
partner på jobbet”. Inbjudan och information om 
deltagandet hanterades via Facebook-eventet.

https://www.dn.se/ekonomi/moderaterna-vill-locka-facken-att-frivilligt-andra-las/
https://www.dn.se/ekonomi/moderaterna-vill-locka-facken-att-frivilligt-andra-las/
https://www.saco.se/EPiServerMail/Public/GoMail.aspx?op=false&mid=ec9e2544-d47e-4523-bac0-454eecf788ca&rid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&url=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fevents%2f304208226782827%2f%3futm_source%3depiservermail%26utm_medium%3dnewsletter%26utm_campaign%3dTest
https://www.saco.se/EPiServerMail/Public/GoMail.aspx?op=false&mid=ec9e2544-d47e-4523-bac0-454eecf788ca&rid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&url=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fevents%2f628346964186909%2f%3futm_source%3depiservermail%26utm_medium%3dnewsletter%26utm_campaign%3dTest
https://www.facebook.com/events/373113189853147/
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Nytt för i år var att Sacokansliet även tagit fram ma-
terial för att stödja lokala initiativ på Pridefestivaler 
runtom i landet. Materialet användes bland annat i 
Växjö, Malmö och Umeå. Inför Pride bjöds anställ-
da inom federationen in till en halvdagsutbildning 
för att öka sin generella kunskap kring hbtq-frågor. 
Cirka 35 personer deltog.

Makro 2018 – Sveriges 
samhällsekonomiska forum
Makro 2018 hölls den 23–24 oktober på Vår Gård i 
Saltsjöbaden. Det var tredje gången som Saco ar-
rangerade konferensen och valfrågan ”En hållbar 
välfärd” fanns med som en röd tråd under dagar-
na. För att höja nivån ytterligare och stärka kvali-
teten på den samhällsekonomiska diskussionen 
under Makro 2018 hade Saco under planeringen 
bildat ett programråd. Rådet bidrog med omvärlds-
bevakning, analys och kunskap om den samhällse-

konomiska utvecklingen samt med kunskap om 
aktuell forskning. Inför Makro hade Saco en serie 
annonser i Dagens Nyheter och Dagens Industri 
där de personer som deltog i Makros programråd 
intervjuades. Rådets medlemmar berättade där om 
sin syn på de samhällsekonomiska utmaningarna. 

I konferensen deltog cirka 80 personer från univer-
sitetsvärlden, myndigheter, politiken, näringslivet 
och partsvärlden. Programmet innehöll presenta-
tioner, diskussioner och rundabords-diskussioner 
som involverade publiken. 

Programpunkterna var:

• Offentlig välfärd – nu och framöver

• Skatterna i framtiden

• Mycket vill ha mer – Efterfrågan på offentligt 
finansierade välfärdstjänster

https://www.saco.se/makro-2018/program/


25

• Fördelning mellan offentlig och privat

• Svensk inkomstfördelning i ett internationellt 
perspektiv

• Välfärden ur ett annat perspektiv 

• Skillnaderna och ojämlikheten växer – vad 
betyder det?

• Detta bör den nya regeringen göra åt proble-
men med välfärdens finansiering

Fackförbundspressens dag 
Saco finansierar tillsammans med LO och TCO 
fackförbundspressens dag. Utöver intressanta 
föredrag prisas de bästa journalistiska insatserna. 
Bland de nominerade 2018 fanns Läkartidningen, 
Akademikern, Naturvetaren, Skolvärlden och Offi-
cerstidningen.

Under radarn 
Vi nås av allt fler rapporter om att dolda, antide-
mokratiska krafter är ute efter att påverka svensk 
opinion. Under valåret samverkade därför Saco, 
TCO, LO och Svenskt Näringsliv för att stärka de 
goda krafterna – för demokratin. 

I januari genomfördes halvdagsutbildningen 
”Under radarn” (om desinformation, falska nyhe-
ter, trollfabriker och så vidare) som riktade sig till 
personer i ledande befattning inom respektive 
organisation. Senare under våren genomfördes 
liknande program på fem orter i landet: Västerås, 
Göteborg, Norrköping, Malmö och Umeå. Dessa 
utbildningar riktade sig till förtroendevalda och 
förbundsanställda.

http://www.fackliganyheter.nu/fackforbundspressens-dag
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Styrdokument från kongressen

Det samhällspolitiska programmet Med kunskap 
utvecklar vi Sverige redigerades i enlighet med 
de beslut som Sacos kongress fattade i novem-
ber 2017 och har sedan spritts i en nedkortad och 
formgiven version till förbundskanslier, förbunds-
styrelser och andra förtroendevalda. Även en 
bildserie om kongressbesluten har tagits fram. 

På kongressen uppdaterades även Sacos stadgar. 
De nya stadgarna finns även de i tryckt form att 
beställa och kan även laddas ner från saco.se. 

Stöd till förhandlings-
organisationerna 
Sacokansliet bidrar till det arbete som bedrivs av 
förhandlingsorganisationerna Saco-S (inom det 
statliga området), Akademikeralliansen (i kommun 
och landstingssektorn) och Saco-P (inom privat 
verksamhet), bland annat inom statistikområdet. 
Under 2018 har såväl teknisk utveckling som 
anpassning till EU:s dataskyddsförordning (GDPR) 
stått i fokus för statistikarbetet. Sacokansliet har 
även utfört avtalsvårdande uppdrag på pensions- 
och försäkringsområdet inom offentlig sektor.

Varumärke och 
medlemsrekrytering
Sacokansliet har producerat material inom ramen 
för projektet Rekryteringsstöd till lokalt förtroende-
valda:

Mallar
För att underlätta för lokalt förtroendevalda att 
kommunicera med medlemmar har mallar för 
trycksaker tagits fram för protokoll, dagordningar, 
pm, affischer, skyltar och nyhetsbrev. Dessa är kan 
laddas ner från Sacos hemsida med både Sacos 
vanliga logotype och samverkanslogotypen.

Profilprodukter
Giveaways och presenter har tagits fram för att 
lokala föreningar ska kunna marknadsföra sig. 
En särskild beställningsfunktion har utvecklats på 
Sacos webbplats där lokalt förtroendevalda kan 
beställa produkter. 

Begreppsordlista
Den fackliga världen är full av begrepp som kan 
vara svåra att överblicka för en nyvald förtroende-
vald. Därför har en begreppsordlista publicerats 
på Sacos hemsida. Ordlistan är också översatt till 
engelska. 

FAQ för GDPR
För att öka förståelsen för GDPR som är en ny och 
viktig fråga för lokalt förtroendevalda har en FAQ 
tagits fram. Den är en första ingång till GDPR och 
är knuten till begreppsordlistan. 

För att öka kunskapen om federationsgemen-
samma frågor har Sacokansliet under året skapat 
möjlighet till kompetensutveckling genom:

Lunchseminarier
Seminarierna har ägt rum på Sacokansliet men 
även gått att följa live via länk. Exempel på ämnen 
är Retorik för förtroendevalda, GDPR för förtroende-
valda och Chefers syn på individuell lönesättning. 

Portal för utbildnings- och informationsfilmer
De filmade lunchseminarierna har samlats på 
Sacos hemsida i en gemensam och sökbar avdel-
ning, tillsammans med andra informations- och 
utbildningsfilmer.

Film och ppt om Saco
Två utbildningsfilmer har producerats. En om 
Sacofederationen och en övergripande om att 
vara fackligt förtroendevald. Till filmen om Sacos 
organisation har även en presentation tagits fram 
för den som tänker utbilda och informera andra. 

Federationsutveckling och -stöd 

https://www.saco.se/opinion/rapporter/med-kunskap-utvecklar-vi-sverige/
https://www.saco.se/opinion/rapporter/med-kunskap-utvecklar-vi-sverige/
https://www.saco.se/opinion/rapporter/sacos-stadgar/
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Under slutet av 2018 utvärderades projektet Re-
kryteringsstöd till lokalt förtroendevalda. Rappor-
ten överlämnades till Sacos styrelse i december, 
när projektet avslutades.

Utvärdering av Sacofederationens 
intern kommunikation
Ett arbete med att undersöka och utveckla den 
interna kommunikationen mellan Sacos styrelse, 
Sacokansliet och förbunden har pågått under 
2018. Två enkäter har skickats ut. Den ena enkä-
ten riktade sig till kanslipersonal i förbunden som 
ingår i något nätverk inom federationen och den 
andra till förbundsstyrelser och kanslichefer som 
får nyhetsbrevet Federationsnytt - tillsammans är 
vi Saco. Resultaten har sammanställts och presen-
terats för bland andra förbundens kanslichefer. 
Utifrån diskussioner i den gruppen har en plan ar-
betats fram, där förslagen är tänkta att genomföras 
under första halvåret 2019.

Saco chefsråd
Chefsrådet består av chefer i ledande positioner i 
privat och offentlig verksamhet och leds av Sacos 
ordförande Göran Arrius. Rådet har träffats fyra 
gånger under 2018. Teman har varit Chefer och 
sociala medier, Hur attraherar vi framtidens arbets-
kraft? (tillsammans med Saco Studentråd), Etik och 
Chefskarriären.

Företagarnätverk och 
företagande medlemmar
Sacokansliet har under 2018 arrangerat två med-
lemsmöten riktade till förbundens företagande 
medlemmar, i samarbete med Danske Bank. Dessa 
handlade om GDPR respektive Jobba smart och 
må bra som företagare.

Sacofederationens arbete  
med GDPR 
Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsför-
ordning GDPR i kraft och under våren hölls tre 
workshoppar för Sacoförbunden där deltagarna 

tillsammans gick igenom hur GDPR påverkar det 
arbete som bedrivs inom Sacoförbunden och dis-
kuterade hur förbunden ska förhålla sig till vanliga 
frågor. Workshopparna riktade sig till olika yrkes-
grupper (kommunikation och rekrytering; jurister 
och ombudsmän; medlemsregister, assistenter, 
HR och ekonomi) inom förbundens kanslier och 
leddes av Anna Fernqvist Svensson från Hellström 
advokatbyrå tillsammans med representanter från 
Sacofederationens arbetsgrupp kring frågor om 
GDPR. 

Sacofederationen rekryterade under våren två 
dataskyddsombud. Dataskyddsombuden registre-
rades hos Datainspektionen. (Saco var den första 
organisationen i Sverige att registrera dataskydds-
ombud). Funktionen som går att jämföra med 
den som en internrevisor har och att ge råd och 
uppmärksamma eventuella brister i hanteringen 
av personuppgifter i federationen. Dataskyddsom-
buden inledde sitt arbete med att under maj–juni 
besöka förbunden och genomföra en gemensam 
utbildning. 

Under hösten har dataskyddsombuden hållit 
workshoppar med riktat innehåll (bland annat om 
behandlingsregister och information till registrera-
de) för förbunden. De har bjudit in sig till förbund 
för att prata om GDPR samt tagit fram mallar och 
dokument för förbunden att nyttja i frågor som rör 
kartläggning och säkerhet kring personuppgiftsbe-
handlingar. Allt material finns samlat på en hemsi-
da som byggdes upp under hösten. Det har också 
hållits en allmän träff för personal inom federatio-
nen om GDPR. Dataskyddsombuden har besvarat 
många frågor via mejl och telefon (där de vanli-
gaste finns noterade som en FAQ på webben), de 
har hjälpt förbund att överklaga beslut från Datain-
spektionen och även drivit fram ett nätverkssamar-
bete med dataskyddsombud inom LO och TCO.

De större frågor som hanterats under året har 
gällt statistiköverföringar och kartläggning av hur 
personuppgifter rör sig inom federationen och 
därmed frågan om vem som är personuppgiftsan-
svarig för olika behandlingar. Dataskyddsombuden 
har uppmärksammat federationen på en del fråge-
tecken och arbetet fortsätter under 2019.
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Organisation 
och ledning 
Styrelsen
Sacos styrelse har sammanträtt nio gånger under 
2018. Åtta av dessa var ordinarie sammanträden 
och ett var ett extrainsatt sammanträde med anled-
ning av stridsutredningen. 

Den nyvalda styrelsen, som inledde sitt arbete 
efter kongressen i november 2017, genomförde i 
februari en studieresa till Berlin. Förutom att hålla 
ett beslutsmöte fick styrelsen träffa företrädare 
för arbetsmarknadens parter i Tyskland samt den 
tyska regeringen och man arbetade med sitt upp-
drag och sina arbetsformer. I mars kombinerades 
styrelsemötet med en utbildning om en styrelses 
formella ansvar och åtaganden. Vid mötet i juni 
medverkade socialminister Annika Strandhäll. I 
oktober besökte styrelsen Södertälje där man dels 
träffade akademikerföreningen vid Scania för att ta 
del av föreningens erfarenheter och arbete, dels 
mötte kommunledningen för att diskutera bland 
annat utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor.

Ordföranderåd 2018
I maj samlades Sacos ordföranderåd för ett hel-
dagsmöte, där förutom Sacoförbundens ordfö-
rande även förbundens kanslichefer deltog. På 
agendan stod bland annat information om arbetet 

med välfärdens finansiering och ett block om parts-
modellen. Det handlade om modellen som sådan, 
om stridsåtgärdsutredningen och om hur modellen 
utmanas internationellt.

Ett extra ordföranderåd med välfärdens finansiering 
som tema hölls under en dag i början av okto-

Styrelsen ledamöter under 2018  
har varit:
Göran Arrius, ordförande

Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer, förste 
vice ordförande

Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR, 
andre vice ordförande

Ulrika Edwinson, Sveriges Psykologförbund

Mats Ericson, Sulf

Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund

Magnus Hedberg, Jusek

Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna

Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter

Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund

Heidi Stensmyren, Sveriges läkarförbund

Adjungerad under 2018:  
Malin Påhls Hansson, ordförande Saco 
studentråd

”
Saco utvecklar Sveriges akademiker.

Tillsammans utvecklar vi Sverige.
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ber. I november arrangerades ett ordföranderåd i 
internatform, där diskussioner utifrån propositionen 
Saco i framtiden, som antogs vid kongressen 2017, 
stod i centrum. Även frågan om en eventuell reno-
vering av Sacos fastighet på Lilla Nygatan 14 fanns 
på programmet.

Rekryteringar
Under våren rekryterade Sacokansliet en ny press-
ansvarig och intresset för tjänsten var mycket stort. 
Under den tid som tjänsten var vakant anlitades en 
konsult. 

Två av de tjänster som blev vakanta under vå-
ren (it-samordnare och statistikansvarig) ersattes 
tillfälligt under året av två konsulter. Det främsta 
skälet var att Sacokansliet behövde genomföra det 
intensiva och verksamhetskritiska arbetet med att 
säkerställa att all hantering av personuppgifter på 
kansliet uppfyller kraven i GDPR. 

Under hösten skedde rekryteringsarbete för en 
it-ansvarig (som ersätter den tidigare it-samordna-

ren), en federationssekreterare (som ersätter den 
tidigare organisationssekreteraren), en chef till 
avdelningen för federationsstöd (som ersätter den 
tidigare statistikansvariga) och en kommunikations-
chef (som ersätter den tidigare kommunikations-
chefen).

Sacokansliets arbete med GDPR
Under hösten 2018 arbetade kansliet fram ett regis-
ter för behandlingar av personuppgifter. Behand-
lingsregistret låg sedan till grund för de riktlinjer för 
GDPR som sammanställdes och för den utbildning 
som respektive funktion inom kansliet genomgick.

Fastigheten Lilla Nygatan 14
Ett omfattande utredningsarbete har under 2018 
gjorts vad gäller Sacos fastighet på Lilla Nygatan 
14. Utredningarna har varit av såväl teknisk som 
ekonomisk karaktär och den har löpande rapporte-
rats till styrelsen. Avsikten har varit att på sikt få ett 
samlat underlag inför ett eventuellt beslut i styrel-
sen om renovering av fastigheten.
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Bilagor
Bilaga 1 – Sacos medieaktiviteter januari-juni 2018
Pressmeddelanden Datum
Vi tar ansvar för svensk arbetsmarknad 5 juni

Fack och arbetsgivare kallar till pressträff om strejkrätten 5 juni

Arrius och Strandhäll diskuterar chefers ohälsa 17 maj

Fler män inom ett yrke ger inte kvinnor högre lön 18 april

Pengar till nyanlända akademiker skulle betyda mycket för integrationen 16 april

Saco: ”Helhetsgrepp saknas om välfärdens långsiktiga finansiering” 16 april

”Utvecklingsledigheten” är tyvärr ingen framkomlig väg 27 mars

Saco: ”Lägg ner Stridsåtgärdsutredningen” 21 mars

Saco: ”Ingrepp i strejkrätten kan hota den svenska arbetsmarknadsmodellen” 1 mars

Lena Granqvist: ”Sifferlösa avtal har en given plats i kollektivavtalsmodellen” 15 februari

Saco växer – fler medlemmar än någonsin 30 januari

Jämställda livslöner ett viktigt mål 4 januari

Debattartiklar
Fler män inom ett yrke ger ej kvinnor i Umeå högre lön 14 maj

Fler män inom ett yrke ger inte kvinnor högre lön 18 april

Regeringen ska inte detaljstyra högskolan 13 april

Plugga med a-kassa 6 april

Nu slipper regeringen peta i strejkrätten 21 mars

Doktorander skräms bort av stelbent byråkrati 17 mars

Vab-uttaget är viktigare för din karriär än du tror 16 mars

Högskolorna borde ansvara för integrationen av nyanlända akademiker 22 februari

Ta död på myterna om LAS 19 februari

Ta inte från oss rätten att strejka 16 februari

Hållbar hälsa ger tillväxt 22 januari

Axplock av redaktionella artiklar
Moderaterna vill locka facken att frivilligt ändra LAS 30 juni

Unga måste börja jobba tidigare i livet 15 juni

8 argument till chefen för att se VM på jobbet 5 juni

Nytt förslag: Begränsa strejkrätten 5 juni

Experterna om varför allt fler chefer sjukskriver sig 17 maj

Så övervakas du på jobbet 15 maj

Halva arbetsdagen till mejl och telefonsamtal 13 maj
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Bilaga 2 – Sacos remissvar 2018
Arbetsmarknadsdepartementet
En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen, Ds 2017:55 R 108.17
Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna R 118.17
Tid för utveckling, SOU 2018:24 R 39.18
Förlängt anställningsskydd till 69 år, Ds 2018:28 R 51.18
Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande, SOU 2018:22 R 37.18

Finansdepartementet
Exitbeskattning för fysiska personer R 123.17
Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem R 124.17
Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit, Ds 2018:2 R 2.18
Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet R 23.18
Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension R 53.18
Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (2018:47);  
En lärande tillsyn – statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg (2018:48)

R 57.18

En ny reglering för tjänstepensionsföretag R 61.18
F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor, SOU 2018:49 R 76.18
Skatteregler för tjänstepensionsföretag R 78.18

ILO-kommittén
Ending Violence and harassment in the world of work R 71.18

Justitiedepartementet
Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd, Ds 2017:64 R 125.17
Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete, Ds 2018:7 R 16.18
EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelse av unionsrätten R 56.18
Genomförande av student- och forskardirektivet, Ds 2018:37 R 74.18

Skolverket 
Jämställdhet i läroplaner R 55.18

Socialdepartementet
Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede R 113.17
Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik, Ds 2017:59 R 117.17
Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen,  
SOU 2017:101, del 1

R 4.18

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen,  
SOU 2017:101, del 2

R 4.18

Kompletterande konsekvensbeskrivning med anledning av förslaget om ändrad 1 § föräldraledighets lagen 
(1995:584) och förslag om nytt omvårdnadsbidrag

R 19.18

Översyn av grundskyddet för pensionärer – Inriktning för ett nytt grundskydd R 22.18
Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering, Ds 2018:32 R 68.18

Utbildningsdepartementet
Studiemedel vid utlandsstudier - Förändringar för ett långsiktigt och hållbart system R 119.17
En strategisk agenda för internationalisering, SOU 2018:3 R 18.18
Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning R 20.18
Delbetänkande - Ökad trygghet för studerande som blir sjuka, SOU 2018:9 R 30.18
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande, SOU 2018:29 R 36.18
Behörighetsgivande högskoleintroducerande utbildningar R 38.18
En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, SOU 2018:71 R 80.18

UKÄ
Kvalitetssäkring av forskning R 34.18
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Bilaga 3 – Sacos representationsuppdrag 2018
Styrelser Namn Funktion 
Akademikernas a-kassa Göran Arrius Ordförande
Första AP – fonden Göran Arrius Ledamot
Första AP – fonden, Ersättningskommittén Göran Arrius Ledamot
Folk och försvar Göran Arrius Ordförande
Kungafonden Göran Arrius Huvudman
Folksam Liv Göran Arrius Ledamot
Saco Folksam Försäkring AB Jens Jacobsson Ordförande

Ulrika Herrlin Ledamot
Mia Bigelius Ledamot

Alna Sverige AB och Alna Sverige förening Karin Karlström Vice ordförande
Stressforskningsinstitutet och Stockholm Stress Center Karin Karlström Vice ordförande
Svensk Insamlingskontroll Kerstin Bergh Ledamot

Jenny Måhlgren Ersättare
Sveriges Nationaldag Göran Arrius Ledamot
TAM – Arkiv Jenny Måhlgren Ledamot

Lena Maier Söderberg Ersättare

Instanser för att avgöra tvister etc. 
Försvarsunderrättelsedomstolen Göran Arrius Ledamot

Trafikskadenämnden Marie Louise 
Strömgren Ledamot

Olle Sandhaag Ledamot
Lars Merkel Ledamot
Tore Hamnegård Ledamot
Kerstin Hildingsson Ledamot
Elisabeth Mohlkert Ledamot

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Socialstyrelsen Martin Rödholm Ledamot
Gunilla Tegerstedt Ersättare
Pia Näsvall Ersättare
Henrik Toremalm Ersättare

Arbetsdomstolen Elisabeth Mohlkert Ledamot
Lena Maier Söderberg Ersättare 
Lars Merkel Ersättare
Paul Lidehäll Ersättare

Nämnden mot diskriminering Lena Maier Söderberg Ledamot
Katarina Bengtson 
Ekström Ersättare

Myndigheter, insyns-, verksamhetsråd och referensgrupper

Arbetsförmedlingens partsråd Christian Lövgren Ledamot
Ursula Berge Ledamot
Thomas Ljunglöf Ersättare
Sofia Hylander Ersättare

Myndigheten för arbetsmiljökunskap, verksamhetsråd Karin Fristedt Ledamot
SCB Expertgrupp för arbetsmarknadsstatistik Thomas Ljunglöf Ledamot
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), 
referensgrupp Linda Simonsen Ledamot

Myndigheten för yrkeshögskolan, Rådet för Sveriges referensram för 
kvalifikationer (SeQF) Matz Nilsson Ledamot

Arbetsförmedlingen, Rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering Thomas Andrén Ledamot
Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen, insynsråd Thomas Andrén Ledamot
Myndigheten för yrkeshögskolan, Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd Ana Andric Ledamot
Universitetskanslerämbetet, referensgrupp för kvalitetssäkringssystem Ana Andric Ledamot
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Försäkringskassans fackliga nätverk Thomas Andrén Ledamot
Arbetsgruppen för standardiseringsfrågor inom arbetsmiljöområdet  
– ASTA Karin Fristedt Ledamot 

Arbetsmiljöverket, samråd med arbetsmarknadens parter Karin Fristedt Ledamot
Utbildningsdepartementet, referensgrupp för EU-frågor Ana Andric Ledamot

Övrigt

Sveriges A-kassor, försäkringsråd Thomas Andrén Ledamot
Rådet för integration i arbetslivet, (RIA), beredningsutskott Göran Arrius Ordförande

Christian Lövgren Ledamot
ILERA-föreningen i Sverige, (International Labour and Employment  
Relations Association)

Sofia Hylander Ledamot 

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) Josefin Johansson Vice ordförande
RISE, nätverket arbetsplatsnära FoU Johan Sittenfeld Ledamot
Eurocadres Anna-Lena Nordén Ledamot

Europaportalen Eve Ferndahl/  
Robin Tapper Ledamot

Stina Hamberg Ledamot
Maria Östberg 
 Svanelid Ledamot

Union to union Heike Erkers Vice ordförande
Ove Andersson Ledamot
Laila Abdallah Ledamot

Referens- och expertgrupper för statliga utredningar
Genomförande av ändringari utstationeringsdirektivet, (dir. 2018:66),  
referensgrupp (Arbetsmarknadsdepartementet)

Lena Maier Söderberg

Trygghet och utveckling i anställningen vad gäller arbetstid och ledighet, (dir 
2017:56), referensgrupp (Arbetsmarknadsdepartementet)

Jenny Wahlbäck
Helena Larsson

Översyn av F-skattesystemet, (dir. 2017:108), expertgrupp 
(Finansdepartementet)

Thomas Andrén
Mia Wallgren

Jämlikhetskommissionen, (dir. 2018:07), referensgrupp (Finansdepartementet) Linda Simonsen
Ida Kåhlin

Utredningen om jämlik tandhälsa, 
(dir.2018:02), referensgrupp (Socialdepartementet)

Fouzieh Eliassy

En trygg sjukförsäkring med människan i centrum, (dir.2018:05), 
referensgrupp (Socialdepartementet)

Thomas Andrén

Internationaliseringsutredningen, (dir.2017:02), referensgrupp, 
(Utbildningsdepartementet)

Ana Andric

Valideringsdelegationen, (dir.2017:02), expertgrupp, 
(Utbildningsdepartementet)

Christian Lövgren

Europeiska socialfonden
Tillväxtverket
Nationella Regionalfondsprogrammet  
Övervakningskommitté 

Christian Lövgren Ersättare

Övervakningskommittén för de  
åtta regionala strukturfondsprogrammen

Christian Lövgren Ledamot

Mellersta Norrlands regionala partnerskap Maj Eriksson Ledamot
Stockholms regionala partnerskap Stina Hamberg Ledamot

Lisa Gemmel Ersättare
Övre Norrlands regionala partnerskap                             Nils Harnesk Ledamot

Upphandlingsmyndigheten
ESF-projekt: Sysselsättning genom offentlig upphandling, referensgrupp Simon Vinge
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Representation i EU
Kommitté/Organ
Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK) Bo Jansson Ordinarie 

Europeiska socialfondskommittén Christian Lövgren Ersättare 

EU:s rådgivande kommitté för arbetskraftens fria rörlighet Christian Lövgren Ordinarie 

EU:s rådgivande kommitté för arbetsmiljö (Luxemburg) Karin Fristedt Ordinarie 

EU:s rådgivande kommitté för samordning av 
socialförsäkringssystem

Helena Larsson Ersättare

EU:s rådgivande kommitté för yrkesutbildning Ana Andric Ersättare

CEDEFOP Ana Andric Ersättare

Arbetsmiljöbyrån Karin Fristedt Ordinarie

ETUC Executive Committee Göran Arrius Ledamot

Anitha Wijkström Ledamot

Laila Abdallah Ersättare

ETUC Social Dialogue committee Laila Abdallah Ersättare

ETUC Collective bargaining and wage coordination committee Lena Maier Söderberg Ersättare

ETUC Economic committee Håkan Regnér Ordinarie 

ETUC Employment and Labour Market committee Christian Lövgren Ersättare

ETUC Social Protection committee Helena Larsson Ersättare
ETUC Economic and Social Cohesion and Regional  
Policy committee Vakant -

ETUC Mobility, Migration and Inclusion committee Christian Lövgren Ersättare

ETUC Sustainable development, Energy and Climate Change 
committee

Marita Teräs Ersättare

ETUC Education and Training committee Linda Simonsen/Ana Andric Ersättare

ETUC Labour and Internal Market Legislation committee Lena Maier Söderberg Ersättare

ETUC International matters, Trade and International 
development committee

Jenny Grensman Ersättare

ETUC Health and Safety Committee Karin Fristedt Ersättare

ETUC Workers Participation, Company and Industrial Policies 
committee

Jenny Wahlbäck Ersättare

ETUC Standardisation Committee Karin Fristedt Ersättare

ETUC Press, Communication and Campaigns Committee Eva Ferndahl Ersättare

ETUC Women’s Committee Anna Eklund Ordinarie 

ETUC Youth Committee Linnéa Jahn Ordinarie 

ETUC Taxation Committee (ad hoc) Thomas Andrén Ordinarie 

ETUI Pedagocical Committee  

NETLEX Lena Maier Söderberg Ordinarie
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Internationellt

Svenska ILO-kommittén Ullrika Dalén
Sophie Silverryd Ersättare

Fackliga Brysselkontoret Göran Arrius Styrelseledamot
Laila Abdallah Styrelseledamot
Ulrica Herrlin Revisor
Clas-Göran Granåker Revisor ersättare

Nordisk facklig samverkan (NFS)
NFS styrelse Göran Arrius Ledamot

Anitha Wijkström Ledamot
BASTUN (Fackligt Östersjönätverk) Göran Arrius Ledamot

Anitha Wijkström Ledamot
Laila Abdallah Ledamot

Europautskottet Laila Abdallah Ledamot
Strategigrupp Laila Abdallah Ledamot

TUAC (OECD)
Arbetsgrupp för internationell handel, investeringar och multinationella 
företag

Jenny Grensman

Laila Abdallah
TUAC Plenary Session Jenny Grensman

Laila Abdallah
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Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är den samlande 
organisationen för Sveriges akademiker. Vi är en partipolitiskt obunden 
facklig centralorganisation. Sacos 23 självständiga förbund företräder 
yrkes- och examensgrupper från hela arbetsmarknaden, inklusive 
egenföretagare. Något som förenar våra medlemsförbund  
är akademisk utbildning, kunskap, kompetens och yrkesstolthet. Totalt 
är 700 000 akademiker medlemmar. Som företrädare för Sveriges 
akademiker är det självklart för Saco att ständigt påverka kunskaps- 
nivån i Sverige. Utbildning och forskning som ger kunskap är en 
investering för såväl samhället som individen och är en av de  
viktigaste faktorerna för tillväxt och utveckling av ett samhälle.

Saco, Box 2206, 10315 Stockholm 
tel vx: 08-6134800, www.saco.se



Verksamhets- 
berättelse
2019



Innehåll
Utbildning och forskning .......................................................4

Lön och livslön  .........................................................................8

Framtidens partsmodell  ...................................................... 10

Framtidens hållbara arbetsliv  ............................................ 13

Saco i världen ..........................................................................17

Andra opinionsibildande aktiviteter  ................................ 20

Federationsutveckling och -stöd  ..................................... 23

Organisation och ledning  .................................................. 25

Bilagor ......................................................................................27



3

Fokus på facklig framtidstro 

2019 har varit ett spännande och intensivt år på många sätt. Saco har bedrivit 
politiskt påverkansarbete på flera områden. Ett exempel är inspel till forsknings-
politiska propositionen. Vi har också framgångsrikt drivit opinion för den välfärds-
kommission som blev verklighet i december. Under året har Saco även kampan-
jat om akademikers psykosociala arbetsmiljö och för rätten att vara sig själv på 
jobbet. I somras tog vi plats både i Almedalen och på Pride. Möten med en lång 
rad ministrar och andra partiföreträdare har ägt rum. Under våren verkade vi för att 
få akademiker att rösta i EU-valet för ett fritt och öppet Europa. 

Vid sidan av detta har vi stöttat förbunden med statistik, pensionsförhandlingar 
och mycket annat som du kan läsa om i verksamhetsberättelsen. 2019 har också 
varit ett tufft år där själva kärnan i den fackliga existensen hotas från flera håll. I 
Sverige tar arbetsmarknadens parter genom kollektivavtalen det huvudsakliga an-
svaret för villkoren på arbetsmarknaden. Det är en modell som i många decennier 
har fungerat väl. 

Året har präglats av ifrågasättande av vår modell inte minst från politiskt håll. Inri-
kespolitiskt vill januaripartierna förverkliga sin ambition om en svensk flexicurity-
modell utifrån dansk förlaga. Saco har varit tydliga hela vägen med att ambitionen 
att försvaga LAS inte kommer att lösa problemen på svensk arbetsmark-
nad. Vi har svarat på hotet om försämringar med intern samverkan, stort 
engagemang och intensivt påverkansarbete. 

På EU-nivå föreslår kommissionsordföranden Ursula von der Leyen ett 
rättsligt instrument för att införa en europeisk minimilön. Vi sympatiserar 
självklart med att arbetskraft i hela Europa ska arbeta för rimliga löner. 
Men lagstiftning om minimilöner eller allmängiltigförklaring, oavsett vari-
från initiativen kommer, riskerar att den svenska partsautonomin under-
mineras. Därför har vi samverkat i denna fråga med såväl andra fackliga 
centralorganisationer som med arbetsgivarorganisationer. För i detta fall 
är vi ense och vill till varje pris undvika ett direktiv. Fortsättning kommer 
följa. 

Dessa utmaningar sporrar mig ytterligare att ta mig an framtiden med 
kraft. Det är ett styrkebesked för Saco att vi under 2019 också börjat 
arbeta med den av kongressen beslutade framtidsutredningen. Vi måste 
gemensamt se svårigheterna i vitögat och samtidigt inspirera till framtids-
tro. Det vet jag att vi kan – tillsammans!

Vi ses under 2020 
Göran Arrius, ordförande Saco
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Utbildning och forskning

Akademikers kompetens-
utveckling och karriärväxling
Saco ska verka för att akademikers förutsättning-
ar för kompetensutveckling och karriärväxling är 
goda under hela arbetslivet, något som Sacos kon-
gress beslutade i november 2017. Sacokansliet har 
under 2018 utformat förslag om hur yrkeshögsko-
lan kan utvecklas för att möjliggöra akademikers 
kompetensutveckling och karriärväxling. 

Under 2019 lyfte Saco förslag om en kompetens-
utvecklingslag. Saco menar att arbetsgivarens 
ansvar för att kompetensutveckla sina medarbeta-
re ska slås fast i lag. Lagen ska vara semidispositiv. 
Det betyder att flexibla och branschanpassade 
lösningar kan förhandlas fram i kollektivavtal. 

Förslaget presenterades i en rapport och resulta-
ten kommunicerades i en debattartikel, i sociala 
medier och vid ett seminarium i Almedalen där 
dåvarande arbetsmarknadsminister Ylva  
Johansson deltog. 
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Styrning för starka och 
ansvarsfulla lärosäten
Strut-utredningens uppdrag är att se över universi-
tetens och högskolornas styrning och resurstilldel-
ning. Utredningen lämnade sina förslag i slutet av 
januari. 

Sacos kommunikation om Strut har varit fokuse-
rad på att regeringen behöver inse allvaret och 
skjuta till de ekonomiska resurser som saknas. Om 
det inte sker kommer problemen att följa med in 
i nästa system, oavsett hur det kommer att utfor-
mas. Saco har även kommenterat att styr- och 
resursutredningen levererat många bra förslag 
men att styrmodellen saknar helhetsperspektiv. 
Flera förslag i betänkandet kan stärka högskolor-
nas förutsättningar att bedriva sina verksamheter. 
Men utredningen visar inte på vilket sätt förslagen 
leder till ett styr- och resurstilldelningssystem som 
är bättre än den modell vi har idag.

Under våren 2019 medverkade utredaren Pam 
Fredman i ett federationsinternt seminarium om 
Strut-utredningen för att diskutera frågan om ända-
målsenlig styrning och finansiering av lärosätena. 

Höjda basanslag och goda 
arbetsvillkor i utbildning och 
forskning
Saco har på olika sätt kommunicerat inspel till den 
forskningspolitiska propositionen 2020. Saco an-
ser att en långsiktigt hållbar forskningspolitik med 
höjda basanslag är en förutsättning för att högsko-
lorna ska kunna arbeta strategiskt såväl som vara 
goda arbetsgivare.  

Saco menar också att det behövs fler fasta tjänster 
och bättre anställningsvillkor för att de bäst lämpa-
de ska välja en forskarkarriär och för att forskarna 
ska ha rimlig arbetssituation. Saco vill också se 
en ökad rörlighet bland forskarna vilket bidrar till 
att utveckla såväl utbildning och forskning som 
samverkan och högskolornas ledning. Även en 
breddad syn på vad som är meriterande skulle öka 
statusen på undervisning, samverkan och ledar-

skap och uppmuntra rörligheten. En stärkt kvalitet 
på alla nivåer i utbildningssystemet ökar förutsätt-
ningarna för hög kvalitet i forskningen. 

Inspelen har kommunicerats i flera olika kanaler 
och även direkt till politiker. 

Ökad tillgång till studie- och 
yrkesvägledning av hög kvalitet
Enligt ett kongressbeslut ska Saco verka för att 
tillgången till studie- och yrkesvägledning av hög 
kvalitet ska öka. 

Under året har Saco framhållit att bristen på studie- 
och yrkesvägledare är ett hot mot jobb och tillväxt. 
I en rapport under våren presenterades förslag på 
hur studie- och yrkesvägledningen kan förbättras. 
Saco vill öka kvaliteten i studie- och yrkesvägled-
ningen, öka tillgången till studie- och yrkesvägled-
ning och förbättra arbetsmiljö, villkor och arbetssi-
tuation för studie- och yrkesvägledarna. 

Ett utspel gjordes i samband med att Sacos 
remissvar till utredningen ”Framtidsval – karriär-
vägledning för individ och samhälle” lämnades in.  
Saco pekar på att det i betänkandet saknas skarpa 
förslag som kan förbättra studie- och yrkesväg-
ledarnas arbetssituation och arbetsvillkor. Försla-
gen och synpunkterna kommunicerades i sociala 
medier. 
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Nästan 30 000 besökare på Saco 
Studentmässor
Tillsammans med nästan samtliga Sacoförbund 
genomförde Sacokansliet i november och decem-
ber Saco Studentmässor i Stockholm och Malmö. 
Mässorna positionerar förbunden som experter på 
högskoleyrken och därför bästa valet för student-
medlemskap!

Mässan i Stockholm besöktes av 23 828 personer 
och mässan i Malmö av 5 823 personer. Samman-
lagt var det alltså nästan 30 000 besökare, vilket 
ganska precis motsvarar en tredjedel av alla av-
gångselever i gymnasiet, det vill säga förbundens 
potentiella studentmedlemmar. 

I såväl besöksutvärderingen som utvärderingen 
med de deltagande förbunden och Sacokansliets 
utvärdering framkom önskemålet att se ännu fler 
av Sacoförbunden på plats nästa år. Högskolor 
och universitet kan berätta om sina utbildningar 
och hur det är att studera där. Men Sacoförbunden 

sitter på unik kunskap och kan berätta om sina 
yrken, hur en dag på jobbet kan se ut och vikten 
av medlemskap i Sacofederationens professi-
ons- och fackförbund. Exempelvis svarade 29% av 
mässbesökarna (8 700) att de hade kontakt med 
ett Sacoförbund. 86% (7 500) av dessa instämde 
helt eller delvis med att Sacoförbunden är experter 
på sina yrken.

Kompetensutvecklingsprogram 
för studievägledare
Saco arrangerar återkommande en utbildning för 
studievägledare. Programmet är ett led i arbetet 
med att profilera Sacoförbunden som experter på 
högskoleyrken. I utbildningen delar Sacoförbun-
den med sig av sin kunskap om högskoleyrken till 
ett trettiotal yrkesvägledare från olika orter. Saco-
kansliet har under 2019 anordnat två kurstillfällen 
på hösten och två på våren. 
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Hotet mot den fria akademin och 
demokratin
Den 24 oktober, på FN-dagen, inledningstalade 
Jan Eliasson, diplomat och tidigare utrikesminister 
på Sacos högskolepolitiska forum. Temat under 
dagen var Hotet mot den fria akademin och demo-
kratin – hur allvarligt är det? 

På forumet diskuterades demokratiska problem i 
Erdogans Turkiet och Orbans Ungern. Frågor som 
lyftes i programmet var även om hotbilden i Sveri-
ge mot vissa vetenskaper ökat och om styrningen 
av lärosätena bygger på New Public Management 
och inte på kollegialitet och medarbetarmakt. Ett 
annat ämne som togs upp på forumet var om en 
tystandskultur breder ut sig på svenska lärosäten. 

Några av talarna på Högskolepolitiskt forum var 
Michael Ignatieff, rektor på Central European Uni-
versity i Budapest, Matilda Ernkrans, minister för 
högre utbildning och forskning, Ivar Arpi, politisk 
skribent och debattör på bland annat SvD, samt 
Oscar Simonsson och Karl-Henrik Grinnemo, läka-
re och forskare som tillsammans med två kollegor 
avslöjade Macchiariniskandalen på Karolinska 
institutet.

I samband med Högskolepolitiskt forum släppte 
Saco också en Novus-undersökning som visade 

att var tredje akademiker anser att det råder en 
tystnadskultur på deras arbetsplatser. Saco menar 
att ett tystare samhälle är ett demokratiproblem. 
Undersökningen presenterades i en debattartikel 
samt i traditionella och sociala medier. Frågorna 
diskuterades också i ett avsnitt av den Sacopodd 
som producerades av Sacokansliet under hösten 
2019. 
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Akademikers utbildning ska  
löna sig
Saco har i olika sammanhang lyft kärnfrågan att ut-
bildning ska löna sig. Det har skett genom livslöne-
studier och med hjälp av webbverktyg, som bland 
annat visar att fyra av tio utbildningar inte lönar sig. 
Så gott som alla de ekonomiskt olönsamma utbild-
ningarna leder till yrken inom välfärdssektorn. 

Under perioden har kompetensförsörjningspro-
blemet i välfärdssektorn lyfts, där låga löner och 
platta lönekarriärer i kvinnodominerade yrken är 
en del av problemet när det handlar om att skapa 
en hållbar välfärd i framtiden.

En ny livslönerapport är under arbete och kommer 
att släppas under 2020. 

Regeringens välfärdskommission 
– en seger för Saco!
På Sacos kongress 2017 fattades beslut om att 
Saco ska verka för att en bred parlamentarisk 
kommitté tillsätts med uppgift att hitta långsiktiga 
lösningar för välfärdens framtida åtaganden och 
finansiering. Och i slutet av juni aviserade finans-
minister Magdalena Andersson att regeringen 
ska tillsätta en väldfärdskommission. En seger 
för Saco, med andra ord!  I slutet av december 
meddelade så regeringen att en välfärdskommis-
sion inrättas som ska identifiera och analysera 
konkreta åtgärder för att stärka kommunsektorns 
förmåga att erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet 
i framtiden. Kommissionen samlar företrädare för 
stat, kommuner, regioner och centrala arbetstaga-
rorganisationer. Från Saco har Heidi Stensmyren, 
ordförande i Sveriges läkarförbund, utsetts att ingå 
i kommissionen.

Långsiktiga lösningar för 
välfärden och behovet av en 
skattereform 
Som en del av arbetet med kongressbeslut om 
välfärdens finansiering har Saco också drivit att en 
övergripande skattereform behövs som vänder på 
alla stenar och utformas med hänsyn till välfärdens 
framtida finansiering. Skattereformen bör ha en 
stor bredd, både vad gäller innehåll och parlamen-
tariskt stöd men fokusera på sänkt skatt på arbete.

Saco har också under året påbörjat arbetet med 
att ta fram en skattepolicy. Vid ordföranderådet 
den 25 september diskuterades förslag och i 
skrivande stund är en rapport ute på remiss hos 
förbunden som har deadline för återkoppling i 
februari 2020. 

I utkastet till policy, som ännu inte är fastställd, 
föreslår Saco att de vägledande principerna för en 
skattereform ska vara att den ska vara budgetneu-
tral, präglas av effektivitet och legitimitet, ge goda 
drivkrafter för arbete, utbildning och företagan-
de, samt att skatt ska betalas efter bärkraft. Den 
ska vara enkel och begriplig för skattebetalarna, 
innebära enkel administration för arbetsgivare och 
skattemyndighet, minimera möjligheter till skatte-
undandragande och skatteplanering samt beakta 
centrala samhällsutmaningar.

Sacokansliets tolkning av kongressbeslutet om 
välfärdens finansiering är att det i första hand 
handlar om få till stånd en öppen diskussion kring 
åtagandet och prioriteringar. Detta har Saco under 
2019 arbetat för genom att på olika sätt skapa 
dialog med främst politiker i riksdag, regioner 
och kommuner. I och med regeringens beslut att 
gå på Sacos förslag och tillsätta en välfärdskom-
mission kommer Saco också att lyfta frågor kring 
åtagande och prioriteringar inom kommissionen. 
Som en del i arbetet med frågan om åtagande 
och prioriteringar har Sacokansliet genomfört en 
intervjuundersökning med totalt 23 region- och 
regionoppositionsråd. Hälften av de intervjuade 

Lön och livslön
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När regeringen släppte höstbudgeten kommen-
terade också Saco att den skattereform sakna-
des som utlovats i det så kallade Januariavtalets 
73-punktsprogram. “Det behövs en bred skatte-
reform som tar avstamp i hur välfärden ska finan-
sieras i framtiden. Ett nytt skattesystem måste 
prioritera innovation och tillväxt samt göra det mer 
lönsamt att utbilda sig.” 

menar att åtagandet idag inte ryms inom ramarna 
för resurserna. Den andra hälften av de intervjuade 
bedömer att det kan rymmas om man effektivise-
rar verksamheten och utnyttjar ny teknik i högre 
grad än idag. De intervjuade är överens om att 
välfärden i huvudsak ska vara skattefinansierad. 
Några är dock öppna för högre avgifter för vissa 
tjänster, till exempel vaccinationer. Några nämner 
även försäkringslösningar. Ungefär hälften av de 
tillfrågade vill se en skattereform, men få tror att 
nya regionala skattebaser är en framkomlig väg. 
Det finns en kluven inställning till statsbidrag. 

Sacos samhällspolitiska chef redogjorde för slut-
satserna från rapporten i en debattartikel i Dagens 
Samhälle. 



10

Risk för försämringar av LAS

Året har till stor del präglats av innehållet i det så 
kallade januariavtalet. Det går inte att bortse från 
att det finns delar av januariavtalet som riskerar att 
förändra maktbalansen på arbetsmarknaden.  

Saco har svarat på hotet om försämringar av Lagen 
om anställningsskydd (LAS) med intern samverkan, 
stort engagemang och intensivt påverkansarbete, 
som bygger på fakta och analys. Sacos strategi går 
ut på att verka för att minimera försämringarna i tu-
rordningsreglerna, samtidigt som konkreta förslag 
tas fram som kan gynna Sveriges akademiker.  

Sacokansliet fokuserar på att påverka regering-
ens utredning. Knuten till utredningen finns en 
referensgrupp med arbetsmarknadens parter 
som deltar i utredningens möten. Från Saco ingår 
chefsjuristen i referensgruppen. 

Parallellt med den statliga utredningen pågår för-
handlingar mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

Inför årets Almedalsvecka publicerades en film om 
LAS i sociala medier och på webben. I Almedalen 
hade Saco även ett seminarium kallat ”Passé vid 
43?” om anställningsskydd och kompetensutveck-
ling. Där presenterades konkreta förslag på hur 
lagstiftning och finansiering av kompetensutveck-
ling skulle kunna se ut. Sacos förslag tar också upp 
hur arbetsgivarna bör arbeta systematiskt med 
kompetenskartläggning och kompetensutveckling. 

Sacos interna process för att 
hantera LAS-frågan
Sacokansliet har arbetat intensivt med intern sam-
ordning inom federationen i LAS-frågan. Ett antal 
interna arbetsgrupper har formerats och inlett 
arbete som bland annat resulterat i en scenario-
analys och ett positionsdokument. 

Under våren tillsattes en expertgrupp med ansva-
riga från de mest berörda förbunden inom Saco. 
Dessutom finns en styrgrupp som snabbt ska 
kunna ta ställning till politiska förslag. En refe-
rensgrupp finns också och samtliga Sacoförbund 
har bjudits in att delta. Gruppen kommer att följa 
utredningens arbete och analysera de underlag 
som utredningen presenterar. Utöver dessa grup-
per finns en kommunikatörsgrupp som skuggar 
expertgruppen, med syftet att federationen snabbt 
ska kunna dela information och komma överens 
om externa utspel i LAS-frågan.

Sacos ståndpunkter i LAS-frågan 
De huvudsakliga ståndpunkter som Saco fört fram 
i LAS-frågan är följande:

• Förändringar i turordningsreglerna måste värna 
både befintliga och framtida kollektivavtal. 

• Det lokala fackliga inflytandet måste finnas 
kvar. Fokus på mindre arbetsgivare.

• Det är bra att arbetsgivares ansvar för persona-
lens kompetensutveckling ska stärkas i lag. Det 
är inte rimligt att en arbetsgivare som struntat i 
att kompetensutveckla sin personal ska kunna 
säga upp personal på grund av kompetensbrist.

• Om kostnaderna vid uppsägningstvister blir 
lägre och mer förutsägbara är det viktigt att an-
ställningsskyddet i praktiken inte luckras upp.

” Om politikerna ändrar i LAS riskerar de att 
förstöra ett bra och fungerande system.

Sacos ordförande Göran Arrius

Framtidens partsmodell
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Arbetsvillkorsdirektiv i EU 
inskränker inte svensk 
partsmodell

Även på EU-nivå har Saco försvarat kollektivavtals-
modellen. Arbetet som rör det så kallade arbets-
villkorsdirektivet har fortsatt under våren. 

I slutet av januari enades Europaparlamentet, EU:s 
medlemsländer och EU-kommissionen om nya 
regler för arbetsvillkor inom EU. Avtalet innehåller 
ett antal minimikrav. Bland annat begränsas prov-
anställningar till högst sex månader, arbetstagare 
får rätt till mer information och det blir förbjudet för 
arbetsgivare att ändra i arbetsvillkor efter kon-
traktsskrivningar. 

Det nya arbetsvillkorsdirektivet kommer inte att 
beröra de svenska arbetsvillkoren. För Sacos del 
är det viktigt att hänsyn nu har tagits till partsmo-
dellen och parternas möjlighet att träffa kollektiv-
avtal. Sacos påverkansarbete tillsammans med det 
fackliga Brysselkontoret, som drivs gemensamt 
av LO, TCO och Saco, har med andra ord varit 
framgångsrikt.

Minimilöner – ytterligare hot mot 
partsmodellen

En annan fråga som seglat upp som ett hot mot 
den svenska modellen under hösten är EU-kom-
missionens intentioner att införa minimilöner. 
Förslaget har stort stöd, inte minst bland fackliga 
organisationer i stora delar av EU. Sacos strategi 
är att arbeta för att undvika varje form av rättsligt 
bindande ramverk. Utmaningen är att förklara den 
svenska modellen med kollektivavtal för övriga 
fack och regeringar i EU.  

Saco vill påverka processen på olika nivåer. Di-
alog pågår med arbetsmarknadsdepartementet, 
statsministerns EU-råd, Europafacket och ansvarig 
EU-kommissionär. Parallellt har även många Sa-
coförbund agerat för att påverka sina europeiska 
fackliga branschorganisationer.

Saco vill absolut inte se ett direktiv som binder 
medlemsländerna. EU saknar rätt att lagstifta på 
löneområdet. Ett direktiv skulle innebära att Sve-
rige tvingas införa regler om minimilöner i svensk 
lagstiftning eller i svenska kollektivavtal. 
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Saco har i en mängd sammanhang kommunicerat 
att oavsett om det blir ett direktiv eller en rekom-
mendation är det viktigt att beslutet enbart gäller 
för de länder som har valt att ha en statlig regle-
ring av minimilöner. Saco har argumenterat för 
att ett eventuellt beslut måste respektera kollek-
tivavtal och system där lönerna sätts av parterna 
och att det inte får medföra en direkt eller indirekt 
skyldighet att sätta minimilöner i kollektivavtal. 
Det får inte heller sätta tryck på länderna att införa 
lagstiftning som innebär att kollektivavtalade mini-
milöner ska omfatta alla arbetstagare. Slutligen får 
det inte omfatta andra arbetsvillkorsfrågor som de 
svenska parterna förhandlar om i kollektivavtal.

Arbetsmarknad i förändring och 
nya anlitandeformer
Saco har tillsammans med de nordiska akademi-
kerfederationerna, drivit ett projekt som syftar till 
att ta fram fakta om den kunskapsintensiva platt-
formsekonomin. Saco är positiv till plattformseko-
nomins potential när det gäller tillväxt, innovation 
och jobbskapande. Men vill samtidigt reagera mot 
plattformar som används som ett sätt att dumpa 
löner eller införa försämrade villkor för akademiker. 
Vid en konferens i Malmö i september presente-
rades projektets slutrapport. Saco skrev då en de-

battartikel om plattformsekonomi tillsammans med 
de övriga nordiska akademikerfederationerna. 

Parallellt med detta har Sacokansliet tagit fram rap-
porten ”Delningsekonomi och arbete via digitala 
plattformar – en översikt av begrepp, kännetecken 
och omfattning samt förhållande till arbetsrätten”. 
Den är i första hand tänkt som ett federationsin-
ternt arbetsmaterial, en kunskapsöversikt för om-
budsmän och andra intressenter i förbunden om 
nya anlitandeformer. Rapporten har spridits internt 
inom Sacofederationen under hösten. 

Strejkrätten bör inte inskränkas
Arbetet med strejkrättsfrågan fortsatte under 
våren. I slutet av januari lämnade Saco tillsammans 
med övriga parter in ett remissvar som sa ja till 
förslaget. I samband med detta publicerades även 
en artikel på Saco.se med rubriken ”Strejkrätten – 
vad har hänt?”. 

I slutet av mars kom förslaget till lagrådsremiss om 
strejkrätten. Saco var positiva och kommunicerade 
att det är ”bra och kloka justeringar som gör för-
slaget ännu tydligare och säkerställer Sacoförbun-
dens möjlighet att fortsätta att träffa kollektivavtal 
för Sveriges akademiker”. 
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Ett hållbart arbetsliv med hållbar hälsa för en 
hållbar välfärd – det är andemeningen i besluten 
vid den senaste Sacokongressen och det har även 
varit ett genomgående tema vid möten med politi-
ker under året. 

Saco har fortsatt att framhålla vikten av arbete för 
hållbar hälsa och oron över akademikers ökade 
psykiska ohälsa. Stressade akademiker är en dold 
hälsobomb.

Hållbar hälsa
Uppdraget att arbeta med frågan om hållbar hälsa 
finns i två kongressbeslut. Det handlar dels om att 
arbeta med hållbar hälsa i ett vidare perspektiv, 
dels om att verka för att det ska tillsättas en bred 
parlamentarisk kommitté för att hitta långsiktiga 
lösningar för välfärdens framtida åtagande och 
finansiering. 

Problembilden är de ökade hälsoklyftorna och att 
den demografiska utvecklingen medför att den 
svenska välfärden står inför stora utmaningar. 
Hälsofrågor är av stort samhällspolitiskt intresse, 
inte minst ur ett makroekonomiskt perspektiv. 
Finansieringen av välfärden är en utmaning och fö-
rebyggande insatser är nödvändiga för att minska 
kostnaderna för samhället på lång sikt.

En friskare befolkning minskar belastningen på 
den offentliga välfärden. Därför är det ur både 
individ- och samhällsperspektiv viktigt att förebyg-
ga ohälsa genom tidiga insatser. Saco anser att ett 
samlat grepp behöver tas om hälsofrågan och att 
den behöver sättas in i ett större samhällsmässigt 
sammanhang. 

Ett exempel på hur Saco lyft frågan om hållbar 
hälsa under perioden är arbetet med en policy för 
Agenda 2030. LO, TCO och Saco har arbetat fram 
en gemensam policy. Organisationerna redogör 
här för hur de kan bidra till att de globala målen 
uppnås, både nationellt och internationellt. Poli-
cydokumentet är att betrakta som en vägledning i 
arbetet och inte som ett åtagande. Sacos styrelse 
fastställde ett Sacospecifikt tillägg för mål 3, om 
hälsa och välbefinnande, som inte finns i den ge-
mensamma policyn.

Psykisk ohälsa bland akademiker
Frågan om psykisk ohälsa bland akademiker har 
fortsatt varit aktuellt i olika sammanhang under 
2019. Saco har haft stress, utbrändhet och psy-
kisk ohälsa som tema för ett arrangemang i Sacos 
seminarieserie ”Sacosoffan”, med medverkan av 

Framtidens hållbara arbetsliv
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bland andra Karin Adelsköld, författare, konsult 
och komiker. Intresset för seminariet var mycket 
stort. 

Göran Arrius, ordförande för Saco, och Mimmi 
Rönnqvist, ordförande för Saco Studentråd, besök-
te också gemensamt Linköpings universitet i maj 
och diskuterade där problemet att psykisk ohälsa 
ökar bland chefer och studenter. I samband med 
besöket publicerade Corren och Norrköpings Tid-
ningar Sacos debattartikel ”Ta strid mot stressen” 
som lyfter att det är dags att ge unga akademiker 
de bästa förutsättningarna för ett långsiktigt håll-
bart arbetsliv. 

Det gränslösa arbetslivet och 
kampanjen ”Jobbet måste backa”
I början av året genomförde Saco kampanjen 
”Jobbet måste backa” – en digital kampanj om 
gränslöshet och stress i arbetslivet riktad främst till 
akademikerföräldrar.

Kampanjen bestod av en undersökning av Novus 
Opinion, tre spelfilmer och ett antal inlägg i sociala 
medier. Novus-undersökningen resulterade i en 
artikel i DN och en TT-artikel samt inslag i Nyhets-
morgon i TV4. Tillsammans fick filmerna 2,4 mil-
joner exponeringar och visades 500 000 gånger. 
Sacos arbetsmiljöexpert Karin Fristedt gav också 
rekommendationer till arbetsgivare och anställda 
om hur man förebygger stress och skapar balans i 
ett gränslöst arbetsliv. 

Saco har även lyft positiva ingångar på arbetsmiljö 
och gränslöshet. Den internationella arbetsmiljö-

dagen, ”World Day for Safety and Health at Work”, 
är en årlig världsomfattande kampanj för att främja 
ett säkert, hälsosamt och anständigt arbete. I år 
uppmärksammade Saco dagen genom att lyfta 
fram det gränslösa arbetet. Många akademiker 
har stora möjligheter att själva bestämma när och 
var arbetet ska ske. Denna frihet upplevs ofta som 
någonting positivt.

Ett långt och hållbart arbetsliv
I mars fattade regeringen beslut om en proposition 
om höjd LAS-ålder. Saco kommenterade detta på 
Twitter med ”Bra att rätten att kvarstå i anställning-
en, den s.k. LAS-åldern, höjs till 69 år. Fler måste 
kunna arbeta längre och senarelägga utträdet från 
arbetsmarknaden, för att framtida pensionsnivåer 
och finansiering av välfärden ska kunna säkerstäl-
las”. 

I remissvaret till utredningen ”Höjda åldersgränser 
i pensionssystemet och i andra trygghetssystem” 
framhöll Saco att ett längre arbetsliv är en förut-
sättning för att säkra godtagbara pensioner och 
framtidens välfärd. Saco tillstyrkte i stort förslaget 
om att införa begreppet ”riktålder” i pensionssys-
temet och i de kringliggande trygghetssystemen. 
Saco poängterade vidare att en höjning av ålders-
gränserna i pensionssystemet måste ske parallellt 
och samordnat med justerade åldersgränser i 
övriga trygghetssystem och kringliggande system. 

Saco menar dock att förutsättningarna för att 
skapa ett längre arbetsliv och godtagbara pensi-
oner inte stannar vid justerade åldersgränser. Det 
kräver ett brett spektrum av åtgärder på ett stort 

” 55 % av akademikerna upplever att 
chefen har tillräckliga kunskaper 
för att skapa en rimlig och hållbar 
arbetssituation på arbetsplatsen.
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antal områden. Några exempel är ett systematiskt 
och förebyggande arbetsmiljöarbete, mer jämställt 
arbetsliv, möjlighet till kompetensutveckling och 
karriärväxling, påverkande av attityder och motver-
kande av åldersdiskriminering.

Saco har deltagit i möten med Pensionsgruppens 
partsråd som leddes av dåvarande statsrådet 
Annika Strandhäll.

I juni träffade Göran Arrius med flera Delegationen 
för senior arbetskraft, där aspekter som rör akade-
miker togs upp vad gäller hinder, möjligheter och 
viljan att jobba längre.

I ett avsnitt av Sacopodden diskuterades också 
pensionsfällor för akademiker. Frågorna handlade 
bland annat om huruvida akademiker bör vara för 
sin framtida pension och vilka de största pensions-
fällorna är samt hur kan de undvikas.

Sjukförsäkring och 
sjukvårdsförsäkringar
Saco har under året varit aktiv i frågan om sjukför-
säkringar. I slutet av april deltog Saco i en hearing 
om delbetänkandet ”Ingen regel utan undantag – 
en trygg sjukförsäkring med människa i centrum”. 
Förslagen i delbetänkandet kommer att göra det 
lättare att förlänga sjukpenningen för dem som 
fortfarande är i rehabilitering för att sedan återgå 
till arbete som till exempel lärare eller läkare. Det 
är en bra och viktig förändring, eftersom det är 
slöseri att tvinga akademiker med långa utbild-
ningar, ofta inom bristyrken, till en alltför snabb 
omställning. 

I juni publicerades en gemensam artikel från LO, 
TCO och Saco i Svenska Dagbladet med rubriken 
”Orimligt hänvisa sjuka människor till fiktiva arbe-
ten”. Det är inte rimligt att Försäkringskassan kan 
fortsätta att hänvisa sjuka människor till arbeten 
som inte finns. Istället måste Försäkringskassan 
ges en lagreglerad skyldighet att pröva den för-
säkrades arbetsförmåga mot faktiskt existerande 
arbeten, skriver ordförandena för LO, TCO och 
Saco.

Under våren har framväxten av privata sjukvårds-
försäkringar dryftats i medierna och representanter 
för Saco har uttalat sig. I en TT-artikel, ”Allt fler vill 
ha privat sjukvårdsförsäkring”, uttalar sig Thomas 
Andrén, välfärdsekonom på Sacokansliet. Han 
lyfter fram att de privata sjukvårdsförsäkringarna 
är ett komplement till den offentligt finansierade 
välfärden. ”Eftersom tillgängligheten har blivit ett 
problem i sjukvården ser vi att det finns ett behov 
där”.  Artikeln fick spridning i 22 landsortstidningar 
och plockades upp av Svenska Dagbladet och 
Aftonbladet.

Arbetsmarknadsläget för 
akademiker
Hur går det för akademikerna på svensk arbets-
marknad? Saco tar löpande fram unik statistik 
för att den som är intresserad lätt ska kunna följa 
utvecklingen för exempelvis akademiker med en 
pedagogisk utbildning eller akademiker från en 
viss födelseregion. På Sacos webb kan man få en 
överblick över arbetsmarknadsläget för akademi-
ker på svensk arbetsmarknad. Arbetslöshetssiff-
rorna är uppdelade på utbildning, ålder, kön och 
födelseregion.

I maj släpptes även en lite mer detaljerad statistik 
för arbetsmarknadsläget för akademiker 2018, 
med en internationell utblick. Saco beskrev läget 
som en tudelad arbetsmarknad. Detsamma gäller 
2019 men det ser något bättre ut för invandrade 
akademiker. Den högkonjunktur som pressat ner 
arbetslöshetstalen för akademiker på den svenska 
arbetsmarknaden tycks i viss mån även ha pressat 
tillbaka arbetslösheten bland utlandsfödda. Dock 
ska man vara medveten om att det rör sig om 
förändringar på marginalen för en grupp som fort-
farande har stora svårigheter att ta sig in på den 
svenska arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsutredningen
I slutet av januari överlämnade Arbetsmarknads-
utredningen sitt betänkande till regeringen. Saco 
kommenterade i ett pressmeddelande att arbets-
marknadspolitiken måste börja se akademikerna 
och att Saco är positiv till flera av Arbetsmarknads-
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utredningens förslag. Men förslag om att flytta hela 
kontrollen av arbetssökande från Arbetsförmed-
lingen till arbetslöshetskassorna är Saco negativa 
till. Arbetslöshetskassorna är frivilliga samman-
slutningar av medlemmar med fackförbund som 
huvudmän och bör som sådana inte ha den rollen.

På grund av januariavtalet har inte utredningen 
skickats ut på remiss. Regeringen har istället bjudit 
in parterna att delta i samråd om olika delar i ut-
redningen. Saco har framfört synpunkter på denna 
hantering inklusive innehållsliga kommentarer som 
förberetts i en federationsintern arbetsgrupp.  
Sacos representant i utredningen, Ursula Berge, 
samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet 
SSR, har lett gruppen. 

Ett icke diskriminerande 
förhållningssätt i arbetslivet
Med kampanjen “Var en medarbetare” som Saco 
lanserade under våren uppmanade vi fler akade-
miker att stå upp för allas lika värde – inte bara i 
teorin, utan varje dag på jobbet. Att agera väck-
arklocka om något är fel och att höja sin röst och 
säga ifrån om en kollega blir diskriminerad eller 
ifrågasatt på grund av den hen är. Kampanjen 
utgick ifrån den värdegrund som fastställdes på 
kongressen 2017. Syftet var att uppmana till civil-
kurage i arbetslivet. Saco vill bidra till ett inklude-

rande arbetsliv fritt från diskriminering samt sprida 
kännedom om att Saco arbetar med frågan. Mål-
gruppen var akademiker i åldern 23-35 år, politiker 
samt opinionsbildare. 

Kampanjen innehöll två animerade filmer, en 
guide för civilkurage på jobbet, resultat från en 
Novus-undersökning, kampanjsajten www.varen-
medarbetare.nu samt löpande inlägg och annon-
ser på Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter.

Kampanjen fick ett bra genomslag med en räck-
vidd på 630 000 samt 500 000 videovisningar 
och 500 delningar. Besöken på kampanjsajten 
beräknas till 7 500 och 500 laddade ner guiden 
om civilkurage. Saco uppnådde önskad debatt – 
det var en kampanj som väckte känslor. Reaktioner 
kom från både makthavare och politiker. Inför Pri-
defestivalen kompletterade Sacokansliet kampan-
jen med nya filmer med HBTQ-fokus som spreds i 
sociala medier. 
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Under 2019 har den internationella verksamheten 
präglats av Europafackets kongress, en EU-kurs 
för Sacoförbundens styrelser och ledningar, EU-va-
let i maj samt EU:s initiativ för ett rättsligt ramverk 
för minimilöner.

Saco har som facklig rörelse skapat en allt tydliga-
re roll som aktör i EU-samarbetet, och Sacokansliet 
arbetar ständigt med att förbättra informationen 
och kommunikationskanalerna mellan centralorga-
nisationen och dess förbund.

Brexit – utdragen skilsmässa 
mellan EU och Storbritannien
I början av år 2019 blev det allt tydligare att skils-
mässan mellan EU och Storbritannien inte skulle 
bli av under våren, som det först var sagt. Det 
brittiska parlamentet röstade på våren ner Theresa 
Mays förslag och efter att Boris Johnson tillträtt 
som premiärminister röstades ett nytt förslag till 
avtal igenom i det brittiska parlamentet inför ett 
utträde av Storbritanniens i januari 2020.

Det har funnits en ökande oro från flera Sacoför-
bund gällande möjligheter för medlemmar att kun-
na utöva sina professioner i Storbritannien efter 
Brexit. Saco har därför löpande under 2019 haft 
kontakt med Statsrådsberedningen om utveckling-
en av Brexit. Den svenska regeringen hade påbör-
jat förberedelser av en rad författningsändringar 
vid ett oordnat utträde. Saco och andra fackliga 
organisationer bjöds in för att göra en översyn av 
vad som var viktigt i förberedelserna inför Brexit 
och författningsändringarna. Det handlade om att 
göra undantag i områden som rörde medborgares 
status, studie- och universitetsavgifter, ömsesi-
digt erkännande av yrkeskvalifikationer, legitima-
tionsyrken inom hälso- och sjukvård (läkare och 
sjuksköterskor), export av svenska förmåner inom 
socialförsäkringssystemet, export/import av varor 
och tullavgifter, läkemedel och tester av läkemedel 
samt finansiella tjänster. 

Europafacket stödde sektorsavtal 
gentemot EU-kommissionen
En principiellt viktig fråga fick ökad uppmärksam-
het under våren. Det gällde två sektorsavtal, ett 
mellan UNIEuropa och CoiffureEU för ett frisörs-
avtal och ett mellan TUNED (EPSU and CESI) 
och EUPAE för avtal bland offentlighetsanställda. 
Förhandlande parter framförde till kommissionen 
att sektorsavtalen skulle göras lagligt bindande 
genom direktiv. I båda de aktuella avtalen valde 
kommissionen att avvisa parternas begäran, vilket 
trappade upp spänningarna mellan parterna och 
kommissionen. Avtalet för offentliganställda valde 
parterna att ta vidare till EU-domstolen för en 
prövning av tolkningen i artiklarna 153-155 i Lis-
sabonfördraget. Det innebar dock ett risktagande 
eftersom ett negativt utfall skulle kunna inskränka 
möjligheten till arbetstagarnas inflytande i EU. 
Europafacket beslutade efter omfattande diskus-
sioner i styrelsen att stötta sektorsparterna vid ett 
rättsligt fortskridande i frågan, eftersom sektorsav-
tal är av principiell betydelse. 

EU-domstolen dömde i oktober i enlighet med 
kommissionens beslut att inte för rådet lägga fram 
det autonoma avtalet för ett lagfästande genom 
ett direktiv. Domen innebär en misstroendeyttring 
gentemot den sociala dialogen i Europa och par-
ternas roll i den europeiska lagstiftningen.

Saco i världen
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EU-kurs för Sacoförbundens 
styrelser och ledningar
Under våren genomförde Saco återigen en EU-
kurs. Den här gången var den riktad till Sacoför-
bundens styrelser och ledningar. Vid fyra tillfällen 
har föreläsare talat om olika frågor som EU-samar-
betet i framtiden, beslutsprocesser och demokrati, 
fackens roll och påverkansmöjligheter i EU, inter-
kulturell kommunikation samt EU i relation till sin 
omvärld och andra internationella organisationer. 
Kursen avslutades med en studieresa till Bryssel, 
under tre dagar i maj, då kursdeltagarna fick träffa 
den svenska EU-representationen, LO, TCO och 
Sacos Brysselkontor samt EU-kommissionen och 
andra EU-institutioner.

Europafackets kongress i maj
Europafackets kongress hölls i Wien i Österrike 
den 21-24 maj strax före valet till Europaparla-
mentet. En handlingsplan för den kommande 
mandatperioden togs fram under komplicerade 
förhandlingar under våren. Handlingsplanen låg 
till grund för ett kongressutlåtande inför EU-valet. 
Luca Visentini valdes för ytterligare en mandatpe-
riod till generalsekreterare. Från Norden avgick 
finska Katja Lehto-Komulainen som vice general-
sekreterare. Per Hilmersson, tidigare internationell 
chef på TCO, valdes in på samma post. Presidiet 
i Europafackets styrelse utökades med fler vice 
ordförande. Ny ordförande blev Laurent Berger 
från franska CFDT.

Rekorddeltagande i årets 
Europaparlamentsval
Trots att prognoserna visade på ungefär 70 
procents deltagande bland de svenska väljarna 
i Europaparlamentsvalet (enligt en undersökning 
gjord av Novus och Europaportalen) landade 
valdeltagandet till slut på 55 procent. Det ska 
jämföras med år 2014 då 53 procent av väljarna sa 
att de troligen eller absolut säkert skulle rösta och 
då valdeltagandet i Sverige slutligen landade på 51 
procent. 

Framförallt backade Miljöpartiet och Liberalerna 
medan Sverigedemokraterna gick kraftigt framåt 
och blev tredje största parti efter Socialdemokra-
terna och Moderaterna. Centerpartiet och Kristde-
mokraterna gick framåt, men utan förändrat antal 
mandat. Fi förlorade helt sitt mandat i parlamentet.

Saco drev en valkampanj med tre uppmaningar i 
fokus:

• Gå och rösta för frihet, demokrati och välfärd i 
Europa

• Öka den fria rörligheten och öppenheten

• Stärk parterna och värna partsmodellen

Saco genomförde också en Novus-undersökning 
om hur akademiker skulle rösta i EU-valet och vilka 
frågor man prioriterade högst. Resultaten presen-
terades på ett seminarium där Sacos ordförande 
Göran Arrius deltog samt en panel av kandidater-
na från de svenska partierna i EU-parlamentet. 

Saco tog fram filmer som delades i sociala medier, 
där Göran Arrius argumenterade för vikten av att 
rösta i EU-valet. Dessutom deltog han i ett event 
på Centralstationen i Stockholm på Europadagen 
den 9 maj, där ordförandena från såväl LO som 
TCO och Saco höll tal.

100-årsjubileum för ILO på 
arbetskonferens i juni
Med anledning av ILO:s (International Labour Or-
ganization) 100-årsjubileum var det extra firande. 
Statsöverhuvuden från hela världen närvarande 
vid årets arbetskonferens. SRAT:s förbundsjurist 
Sophie Silverryd fanns på plats för att represen-
tera Saco. ILO:s arbetskonferens hålls alltid under 
två veckor i juni i Genève, då ILO:s konventioner 
revideras och det kontrolleras om ratificerande 
länder har följt dem. Förra årets försök att driva 
igenom en konvention mot våld och trakasserier 
i arbetslivet lyckades inte då, men konventionen 
fastställdes istället detta år. 
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i december det svenska generalkonsulatet och ett 
av DISK:s förbund i Istanbul samt KESK i Ankara. 
Delegationen träffade bland andra avskedade 
universitetslärare och forskare som med sina egna 
berättelser redogjorde för situationen i Turkiet. 
Delegationen kommer att sprida information om 
resan via olika kanaler till förbundens medlemmar 
och arrangera ett seminarium för att diskutera möj-
liga fortsatta samarbeten med de turkiska facken.

Klimatet
Före sommaren fick flera av Sacoförbunden brev 
från Fridays For Future (FFF), den globala rörelse 
som startats av Greta Thunberg. Uppmaningen 
var att strejka för klimatet den 27 september. I 
en artikel i Aftonbladet i slutet av juli uppmanade 
FFF hela fackföreningsrörelsen att strejka. Saco 
svarade att en generalstrejk inte var aktuell men 
att klimatfrågan utan tvekan är en av de viktigaste 
politiska frågorna i vår tid. 

LO, TCO och Saco träffade FFF den 23 augusti för 
att diskutera hur fackföreningsrörelsen kan bidra 
till att klimatmålen uppnås. En ambitionshöjning 
från den samlade fackföreningsrörelsen är rim-
lig och för Sacos del planeras 2020 års största 
arrangemang, Makro, att ägnas åt samhällsekono-
miska aspekter på klimatfrågan. 

Saco genomförde i september en Novusundersök-
ning om akademikers syn på klimatfrågan. Under-
sökningen visade att akademiker tycker att Sveri-
ge ska gå före andra länder i klimatomställningen 
och tror att teknikutveckling och innovationer är 
lösningen. Samtidigt anser åtta av tio tillfrågade att 
politikerna inte gör tillräckligt. 

Resultatet kommunicerades genom en intervju 
med Göran Arrius i Expressen, i ett pressmedde-
lande, på webben och i sociala medier.

EU-initiativ till ett rättsligt 
ramverk för minimilöner 
Under sommaren stod det klart att en ny kom-
mission under ordförande Ursula von der Leyens 
ledning skulle ta initiativ till ett rättsligt ramverk för 
minimilöner i EU. 

Det råder splittrade åsikter om initiativet mellan 
parterna, bland facken, och mellan medlemssta-
terna. Av EU:s 28 medlemsländer har sex inga 
lagstadgade minimilöner, däribland Sverige. Ett 
direktiv om minimilöner skulle innebära ett direkt 
ingrepp i den svenska lönebildningen. Samtidigt 
trycker facken på från flera länder i Östeuropa och 
södra Europa, eftersom det finns förhoppningar 
om att ett direktiv skulle höja och utjämna lönerna 
i Europa. Saco har träffat den nya kommissionären 
för sysselsättning, Nicolas Schmit, vid två tillfällen 
och framfört sina synpunkter. Inom Europafacket 
har Saco mödosamt förhandlat om den europeiska 
fackliga rörelsens ståndpunkter i frågan. Under 
styrelsemötet i december enades Europafacket 
om ett ”orienteringspapper” som förberedelse 
inför det första samrådet under första kvartalet 
mellan kommissionen och de europeiska parter-
na. Ett andra samråd väntas under våren 2020 
och förmodligen kommer ett förslag från kommis-
sionen i början av hösten 2020.

Samarbete för demokrati och 
akademisk frihet med de turkiska 
facken 
Under hösten tilldelades Saco informations- och 
kommunikationsmedel från Union to Union för ett 
samarbete med de oberoende turkiska facken 
KESK (offentliganställda) och DISK (privatanställda) 
i Turkiet. Syftet med projektmedlen är att skaffa 
större kunskaper om situationen i Turkiet efter 
statskuppsförsöket sommaren 2016. Saco vill få 
kunskap om hur de turkiska akademikerna, både 
inom universitetsvärlden och bland andra profes-
sioner såsom lärare, jurister osv, hanterar ”State of 
Emergency” som utlystes efter statskuppsförsöket. 

En Sacodelegation, med medarbetare från Saco-
kansliet, SULF och Lärarnas Riksförbund, besökte 
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Möte med politiker

Representanter för Saco har under året träffat ett 
stort antal politiker för att lyfta fram för Saco viktiga 
frågor. Nedan följer en sammanställning av dessa 
träffar.

2019 01 29 Ylva Johansson 
I huvudsak diskussioner om LAS-utredningen och 
Arbetsförmedlingen. Löfte om täta ömsesidiga 
kontakter under våren.

2019 02 27 Tomas Eneroth 
Skattereform med fokus på sänkt skatt på arbete 
och klimatanpassning. Strukturfrågor kring skatter, 
bostadsmarknaden och utbildning, framför allt 
yrkeshögskolan.

2019 03 04 Anna Ekström 
Yrkeshögskolan, kompetensutveckling och utbild-
ningskedjan. Kvalitetsfrågor.

2019 03 06 Magdalena Andersson 
Diskussioner om skattereform och inbjudan till 
Sacos styrelse.

2019 03 18 Annika Strandhäll 
Sjukförsäkringen och psykisk ohälsa, höjd pen-
sionsålder. Ser framför sig ett trepartsarbete kring 
arbetsmiljö och sjuktal. Återkommer med ett upp-
drag till parterna. 

2019 03 20 Annica Dahl (statssekreterare) 
Diskussioner kring arbetsmarknadspolitiken och 
allt det som finns i 73-punktsprogrammet. 

2019 03 21 Ardalan Shekarabi 
Skattereform och tillit, låt proffsen vara proffs. 
Diskussioner om glesbygden och svårigheterna 
kring välfärdens finansiering och åtagande. Vill att 
Saco påverkar andra partier vad gäller bred skat-
tereform. Kommunerna vill bli LOV-aktörer inom 
Arbetsförmedlingen.

2019 03 25 Ylva Johansson 
Las, öppen dialog om direktiven och utredare. 

2019 03 29 Per Bolund 
Skattereform och välfärdens finansiering. Hans 
kommande roll som partiledare, även utbildnings-
frågor och yrkeshögskola. 

2019 04 12 Matilda Ernkrans 
STRUT. Kvalitet ska styra utbildningen i högskolan, 
inget omställningsuppdrag och yrkeshögskolan 
har viktig roll även för akademiker. 

2019 05 02 Åsa Lindhagen 
Samtal om diskriminering och tystnadskulturer 
på jobbet. Sacos kampanj ”Var en medarbetare”. 
Uppmanade Saco att fortsätta jobba med frågorna 
framöver. Poängterade att Saco som facklig orga-
nisation har en viktig roll att föra opinionen framåt.

2019 06 17 Magdalena Andersson besökte Sacos 
styrelse 
Skattereform och det ekonomiska läget i Sverige.

2019 06 17 Ylva Johansson  
EU-råd, minimilöner med mera.

2019 06 27 Ibrahim Baylan 
Kompetensutveckling och omställning. 

2019 06 27 Lena Hallengren 
Skattereform och välfärdens finansiering. Olika 
uppfattningar, särskilt vad gäller villkoren för väl-
färdsyrken inom Sacoförbundens medlemsgrup-
per. 

2019 08 21 Anna Starbrink 
Psykisk ohälsa bland chefer som är ett problem i 
Stockholmsregionen, där Starbrink är regionråd.

2019 10 02 Eva Nordmark 
Samtal om arbetsmarknad, a-kassa, LAS, minimilö-
ner.

2019 11 20 Matilda Ernkrans 
Om regeringens forskningspolitik.

Andra opinionsbildande aktiviteter
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Almedalen
Det övergripande budskapet för Sacos Almedals-
närvaro 2019 var ”Så säkrar vi kompetens och 
fortsatt trygghet på arbetsmarknaden”. Målet för 
närvaron var att stärka Sacos position i frågor som 
rör kompetensutveckling kopplade till LAS-utred-
ningen, och att genomföra seminarium med minst 
80 seminariedeltagare och ministrar/partiledare i 
panelen. 

Saco genomförde två seminarier i egen regi. Ett 
med rubriken ”Utan kompetensutveckling är du 
passé vid 43”. Det var mycket välbesökt; deltagar-
målet nåddes med råge. Seminariet spelades in 
och sändes av SVT Forum. Paneldeltagare var Ylva 
Johansson, arbetsmarknadsminister, S, Barbro 
Westerholm, riksdagsledamot, L, Patrik Nilsson, 
samhällspolitisk chef, Företagarna, samt Göran 
Arrius, ordförande, Saco. 

Sacos chefsjurist Lena Maier Söderberg samt utre-
dare Ana Andric presenterade resultaten från en 
rapport med samma titel som seminariet. I rappor-
ten lyfte Saco fram ett antal förslag till politikerna, 
bland annat om behovet av en kompetensutveck-
lingslag. 

Vid seminariet i Almedalen var arbetsmarknadsmi-
nister Ylva Johansson positiv till förslagen som hon 
kallade konstruktiva och lösningsinriktade. 

En debattartikel med motsvarande innehåll och 
politiska krav blev veckans mest lästa på Altinget.
se. Debattartikeln fick också många reaktioner och 
mycket dynamisk spridning i sociala medier. 

Sacos andra seminarium i Almedalen handlade om 
”fake news” och genomfördes i samarbete med 
AEA. I panelen deltog Antje Jackelén, ärkebiskop i 
Svenska kyrkan, Emma Frans, läkare och forskare, 
Cissi Askwall, generalsekreterare för Vetenskap 
och allmänhet, samt Göran Arrius.

I samband med seminariet presenterades också 
en Kantar Sifo-undersökning om akademikers roll 
och ansvar. Seminariet var mer än fullsatt. 

Andras arrangemang 
Göran Arrius deltog i ett flertal seminarier i andras 
regi i Almedalen. Det gjorde även den samhällspo-
litiska chefen Lena Granqvist. 

Sammantaget kan Almedalen utvärderas med att 
Saco nådde uppsatta mål om att positionera sig 
tydligare i LAS-debatten. 
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Pride
Saco deltog i Stockholm Pride med ett tält i Pride 
Park samt med egen närvaro i Prideparaden. Dess-
utom spred Sacokansliet filmer i sociala medier 
inom ramen för kampanjen ”Var en medarbetare” 
och en film med Sacos ordförande Göran Arrius. 
Det övergripande budskapet för hela Pridenärva-
ron var ”Saco – din partner på jobbet”.

Syftet med Sacos medverkan är att kommunicera 
att Saco som federation och Sacos förbund är 
inkluderande organisationer och att etablera Saco 

och förbunden som starka aktörer i frågan. Saco 
vill också verka för att fler arbetsplatser ska bli mer 
inkluderande. Dessutom vill Saco bidra till ökad 
kunskap inom HBTQ-frågor i federationen. 

I tältet fanns ett flertal aktiviteter som uppmuntra-
de till samtal om HBTQ-frågor i arbetslivet. Tältet 
var välbesökt och bemannades av både anställda 
från Sacokansliet och anställda från förbunden. I 
paraden gick förtroendevalda och medarbetare 
från federationen under Sacos flagga.
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Federationsintern kommunikation

Arbetet med att utveckla den federationsinterna 
kommunikationen har pågått under året. En stra-
tegi har fastställts och strukturen med nätverk har 
setts över. I slutet av våren bjöd Sacos ordförande 
Göran Arrius och kanslichef Mari Ternbo in sig till 
såväl förbundens kanslisamlingar som styrelsemö-
ten för att prata om aktuella frågor i federationen 
och för att lyssna på frågor och reflektioner i för-
bunden. Förbundens ledningar har också bjudits 
in att på motsvarande sätt medverka i möten på 
Sacokansliet. 

Stöd till federationen och 
förhandlingsorganisationerna
Sacokansliet bidrar på olika sätt till det arbete som 
bedrivs av förbunden och deras olika förhandlings-
organisationer bland annat vad gäller registerhåll-
ning, statistikhantering och vissa pensionsfrågor.

Ett nybildat nätverk för förhandlingsansvariga har 
under hösten 2019 bland annat informerats om 
och diskuterat minimilönefrågan.

Sacokansliet har på förfrågan från förhandlingsor-
ganisationerna bidragit till att utreda förutsättning-
ar för att gentemot lokalfackliga företrädare kunna 
tillhandahålla e-postadresser och datalagringsut-
rymme utanför arbetsgivarens domäner.

Upphandlingar
Sacokansliets arbete med upphandling av gemen-
samma avtal inom området möten, logi och resor 
följdes upp och resultatet visade att arbetet under 
det första halvåret 2019 minskade kostnaderna för 
federationen med drygt 1,5 mkr. Under våren upp-
handlades kris- och medieträning som det finns 
möjlighet för förbunden att avropa.

GDPR

Federationens gemensamma dataskyddsombud 
har under året fortsatt arbetet med att utbilda och 
stödja förbunden samt Sacokansliet. Dataskydds-
ombudens arbete har omfattat riktade utbildningar 
för förbunds medarbetare och framtagande av 
behandlingsregister, granskningar av personupp-
giftsbiträdesavtal samt framtagande av mallar och 
dokument, vilka samlas på en hemsida nåbar för 
alla förbund. 

Under hösten bjöd Sacos dataskyddsombud in 
samtliga förbund till en genomgång av rättsut-
vecklingen inom området. Fokus låg på aktuella 
domar samt hur en EU-dom påverkar synen på 
cookies på webben och vad federationen behöver 
tänka på. Utifrån önskemål som lyftes på träffen 
har bland annat personuppgiftsansvaret utretts för 
förbunden i deras relation till andra externa parter 
såsom försäkringsförmedlare, försäkringsbolag, 
TAM-arkiv och AEA.

Sacos dataskyddsombud har agerat stöd i arbetet 
kring olika digitala lösningar kopplade till verksam-
heten, exempelvis medlemssystem till uppföljning 
av medlemsbeteende. Alltfler frågor rör digital 
kommunikation såsom cookies på webben och 
systemutveckling. Detta kommer troligen vara en 
fortsatt trend under 2020.

Sacos dataskyddsombud har bedrivit nätverks-
samarbete med dataskyddsombud inom LO och 
TCO. Det finns flera upparbetade kontakter med 
dataskyddsombud och säkerhetsexperter även 
inom andra sektorer. Erfarenhetsutbyte sker med 
personer från arbetsgivare, politiska partier, AEA, 
försäkringsförmedlare samt andra externa parter 
som inte har en direkt relation till något förbund.

Under 2019 har arbetet med att kvalitetssäkra 
GDPR-efterlevnad i Sacofederationens statistik- 
och personuppgiftshantering varit en viktig del av 

Federationsutveckling och -stöd 
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dataskyddsarbetet. Underlag för personuppgifts-
avtal jämte instruktioner har tagits fram och beretts 
med förbunden samt federationens dataskydds-
ombud. GDPR-arbetet rymmer även en ny lösning 
för anonymisering och gallring av personuppgifter 
och databaser. 

En informationssäkerhetsgenomlysning av statis-
tikfunktionens olika stödfunktioner, liksom Saco-
kansliets verksamhet i övrigt, genomfördes under 
hösten 2019. I detta arbete involverades Saco-
kansliets dataskyddsombud. 

På initiativ av och i samverkan med förhandlings-
organisationerna har Sacokansliet tagit fram och 
under 2019 sjösatt en e-utbildning om GDPR riktad 
till lokalt förtroendevalda företrädare. Efter särskil-
da informationsinsatser från Sacokansliet i syfte att 
öka antalet kursdeltagare, erbjuds kursen även för 
verksamhetsåret 2020.

Statistik
Sacos statistikfunktion hanterar på uppdrag 
förbundens och förhandlingsorganisationernas 
medlems- och lönestatistik. Detta inbegriper regis-
terhållning, tillhandahållande av tekniska lösningar 
såsom databaser, löneenkätverktyg, applikationer, 
serverhållning med mera. 

Sacokansliet har under 2019 genomfört en kvali-
tetsförbättrande utveckling och flytt av förbundens 
medlemsregister med fokus på ökad it-säkerhet 
och användarvänlighet. 

Sacos statistiknätverk har under 2019 haft ett fler-
tal möten med fokus på löpande verksamhet så-
som partsgemensam lönestatistik och löneenkäter, 
men även det större beredningsarbetet angående 
instruktioner för personuppgiftsavtal.

Under hösten 2019 har ett utvecklingsarbete kring 
Saco Lönesök inletts, med fokus på modernisering 
och ökad användarvänlighet med bibehållen kvali-
tet. Även frågan om eventuell översyn av verktyget 
Mystik, som används av förhandlingsansvariga och 
ombudsmän, är där uppmärksammad.

År 2019 redovisade förbunden en sammantagen 
medlemsökning om drygt 7 600 medlemmar. Sa-
cofederationen hade vid årsskiftet 2019/2020 över 
706 000 anslutna akademiker.

Pensioner 
Sacos pensionsfunktion bedriver på uppdrag av 
förbundens förhandlingsorganisationer förhand-
lingsarbete, avtalsvård och annat partsgemensamt 
arbete inom pensions- och försäkringsavtalsområ-
det.  

Sacos pensionsexperter har, vid sidan om det 
löpande arbetet med avtalsvård och partsgemen-
samt arbete, bistått Saco-S i förhandlingarna om 
förbättrade uttagsregler av tjänstepension och 
utvidgad möjlighet att få äldre livräntor i statlig 
sektor värdesäkrade. Även arbetet med att an-
passa det statliga tjänstepensionsavtalet till höjda 
lagstiftade pensionsrelaterade åldrar inleddes 
under 2019. 

Sacos pensionsexperter har under hösten 2019 på 
uppdrag av AkademikerAlliansen och i nära samar-
bete med OFR och Kommunal inlett förhandlingar 
med Sveriges Kommuner och regioner. Det hand-
lar om förbättrade avtalsreglerade pensionsnivåer 
och anpassning av tjänstepensionsavtalet till höjda 
lagstiftade pensionsrelaterade åldrar inom kom-
mun- och regionsektorn.

Saco utvecklar 
Sveriges akademiker.

Tillsammans utvecklar 
vi Sverige.

”
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Styrelsen
Sacos styrelse har sammanträtt vid tio tillfällen 
under 2019, av vllka två har varit per capsulam-mö-
ten. Några av de frågor som styrelsen ägnat stor tid 
åt är Sacos engagemang och ståndpunkter dels i 
LAS-frågan, dels inför en eventuell översyn av skat-
tesystemet. Styrelsen har också tagit propositionen 
”Saco i framtiden” vidare och inlett en utredning ut-
ifrån kongressbeslutet. Vidare har styrelsen disku-
terat frågan om att renovera eller sälja fastigheten 
Lilla Nygatan 14 och beslutade att genomföra en 
renovering. Finansminister Magdalena Andersson 
medverkade vid styrelsemötet i juni.

Ordföranderådet
I mars samlades Sacos ordföranderåd för ett 
heldagsmöte där, förutom Sacoförbundens ordfö-
rande, även förbundsdirektörer deltog. På agendan 
stod bland annat LAS-frågan och propositionen 
”Saco i framtiden”. Arbetsmarknadsminister Ylva 
Johansson medverkade.

Vid ordföranderådets internat i september disku-
terade deltagande ordförande och förbundsdirek-
törer arbetet med framtidsutredningen, de aktuella 
frågorna om arbetsrätten – LAS och minimilöner 
– samt skattepolitiska frågor. 

Styrelsen ledamöter under 2019  
har varit:
Göran Arrius, ordförande

Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer, förste 
vice ordförande

Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR, 
andre vice ordförande

Ulrika Edwinson, Sveriges Psykologförbund

Mats Ericson, Sulf

Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund

Magnus Hedberg, Jusek

Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna

Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter

Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund

Heidi Stensmyren, Sveriges läkarförbund

Adjungerad under 2019:  
Mimmi Rönnqvist, ordförande Saco studentråd

Organisation och ledning
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Framtidsutredningen
Utifrån den proposition, ”Saco i framtiden”, som 
antagits av Sacos kongress inledde Sacostyrelsen 
under året en utredning med målet att ytterligare 
utveckla federationens styrkor och möta de utma-
ningar som förändringar i omvärldens innebär. 

Det går bra för Sacofederationen, förbund växer 
och federationen har inflytande. Men Sacofede-
rationen måste fortsätta att utvecklas, organisera 
ännu fler och inspirera till framtidstro. Det finns hot 
mot partsmodellen, ett alltmer digitaliserat samhäl-
le, grupper av till exempel unga och utrikes födda 
som idag inte ser facket som något självklart.

Som en del av framtidsutredningen har ett under-
lag tagits fram som beskriver federationen och ett 
annat som diskuterar framtidens arbetsmarknad. 
Under hösten genomfördes sedan dialogintervjuer 
med samtliga förbund. Processen fortsätter med 
bland annat inhämtande av externa röster om 
Saco och facket samt gemensamt arbete med alla 
förbund under det första halvåret 2020.

Fastigheten Lilla Nygatan 14 
I början av året fattade styrelsen beslut om renove-
ring av Sacos fastighet på Lilla Nygatan 14 i Gamla 
stan. Därefter följde en period med planering av 
både renovering, upphandlingar och, kanske det 
mest synliga, flyttar för både kanslipersonal och 
hyresgäster till andra lokaler. Parallellt med detta 
tömdes alla de åtta våningsplanen på allt ifrån ar-
kivmaterial till möbler och profilprodukter. Därefter 
påbörjades rivning inne i fastigheten.

Renoveringen beräknas pågå under hela 2020 
med återflytt för Sacos kansli under första kvartalet 
2021.

Stor vikt har lagts vid möjligheten till återbruk, vilket 
gör att möbler och andra inventarier magasinerats 
för att kunna användas även efter renoveringen. 
Fastigheten kommer då bland annat att ha ener-
gieffektiv uppvärmning, väl fungerande ventilation 
och hissar, nya stammar samt utrymningsvägar som 
efterlever brandsäkerhetskraven. Lokalytan nyttjas 
effektivare genom att nya mötesrum skapas i käl-

laren och att det översta planet görs om till lunch- 
och möteslokal. Den externa uthyrningen utökas 
till tre våningsplan istället för två och sammantaget 
kan fastigheten nyttjas effektivare ur såväl ekono-
miskt som verksamhetsmässigt perspektiv. 

Kansliet
En ny avdelning etablerades på Sacokansliet i 
februari: Avdelningen för federationsstöd. I avdel-
ningen ingår medarbetare med huvudsaklig inrikt-
ning på medlems- och lönestatistik samt pensioner. 
Dessa tillhörde tidigare den samhällspolitiska 
avdelningen, som i och med förändringen fick ett 
mer renodlat uppdrag. Peter Olding anställdes som 
chef för den nya avdelningen. Samtidigt tillträdde 
Emma Nilsson som ny kommunikationschef.

I början av hösten anlitades Annika Lukasson som 
interimschef för avdelningen för verksamhets-
stöd på Sacokansliet och intern projektledare för 
ombyggnationen av fastigheten. Parallellt med 
detta genomfördes rekrytering av ordinarie chef för 
tillträde i början av 2020.

Under våren genomfördes en medarbetarunder-
sökning. Två nya interna styrdokument togs fram: 
en tillgänglighetspolicy för kansliet och en policy 
för uppdrag och bisysslor. Sacokansliets krisplan 
reviderades i grunden, som ett led i den översyn 
av samtliga policydokument som initierats av Sacos 
verksamhetsrevisorer.
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Bilagor
Bilaga 1 – Sacos medieaktiviteter 2019

Pressmeddelanden Datum

Gränslöst arbetsliv slår hårt mot akademiker 21 januari

Arbetsmarknadspolitiken måste börja se akademiker 30 januari

Högskolan behöver resursförstärkning 1 februari

Sacoförbunden fortsätter att växa 1 februari

Saco går i bräschen för civilkurage på jobbet 6 mars

Saco kommenterar vårpropositionen 10 april

Sätt hårdare press på arbetsgivarna att kompetensutveckla 25 april

Högt förtroende för Saco i anseendemätning 9 maj

Akademikerna för ett öppet Europa 17 maj

Sacopodden: Rätten att vara sig själv på jobbet 18 september

Saco om höstbudgeten: Var är skattereformen? 24 september

Sacopodden: Vad händer när LAS reformeras? 27 september

Stort klimatengagemang inom Saco 27 september

Psykisk ohälsa allt vanligare bland akademikeropodden: 8 oktober

Rädsla för repressalier hos var tredje akademiker 22 oktober

Aktivt pensionssparande tryggar framtiden 5 november

Ny chef till fackens Brysselkontor 24 november

Robotorna tar över! 22 november

Stort intresse för Saco studentmässor 27 novenber

Debattartiklar

Sverige behöver ett akademikersprång 28 januari

Risk att STRUT-utredningen hamnar i papperskorgen 11 februari

Unga forskare skräms bort av otrygg karriär 28 februari

Varje chef har ett ansvar att säga ifrån 13 mars

Fler vägar in ska säkra framtidens kunskap 22 mars

Ta strid mot stressen 10 maj

Orimligt hänvisa sjuka till fiktiva jobb 24 juni

Allt fler fackligt aktiva mördas i världen – nu måste Sverige markera 28 juni

Jobb till 75 går inte ihop med passé vid 43 1 juli

Dold skatt hotar vår gemensamma välfärd 19 augusti

Från Airbnb till digitala plattformar för akademiker 2 september

Per Bolund, nya lagen äventyrar pensionerna 21 oktober

Samverkan säkerställer anställdas liv och hälsa 23 oktober

Stå upp för akademisk frihet 24 oktober

Vidareutbildning i högskolan funkar redan 27 oktober

Dags att politikerna är öppna – vad i välfärden måste bort? 18 december
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Axplock av redaktionella artiklar

Metro: Så många har förtroende för att chefen sätter stopp för sexism och rasism 6 mars

TT: Allt fler vill betala sig förbi vårdkön 15 april

Tidningen Karriär: Här är akademikernas hjärtefrågor i EU-valet 24 maj

DN: Vad är det som gör en chef populär? 19 maj

Dagens Industri; Chefstips för att inte skämma ut sig på lönesamtalen 7 april

TT: Thunberg och Fridays for future uppmanar vuxna att kli-matstrejka 25 juli

Dagens medicin: Vem ska bli utan vård när resurserna inte räcker? 2 juli

Mer än varannan akadem känner klimatskam 26 september

Nationalekonom: Kvinnor begär lägre ingångslöner än män 29 okktober

Var tredje akademiker vågar inte föra fram kritik 4 november

LO-medlemmar nekas privata sjukvårdsförsäkringar, men Sacos går före 22 december
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Bilaga 2 – Sacos viktigaste remissvar 2019
Arbetsmarknadsdepartementet
Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister, Ds 2018:40 R 87.18

Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25) R 43.19

Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat författningsstöd, SOU 2019:19 R 43.19

Finansdepartementet
Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift R 93.18

Höjt tak för rutavdrag R 4.19

Avskaffad särskild löneskatt för äldre R 5.19

Förlängt växa-stöd R 11.19

Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna R 31.19

Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år R 47.19

Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt) R 48.19

F-skattesystemet – en översyn, SOU 2019:31 R 50.19

Infrastrukturdepartementet

Frågeställningar med anledning av en framtida digital strategi för Europa R 35.19

Justitiedepartementet

Promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit, del 1 R 1.19

Miljödepartementet 
Agenda 2030-delegationens slutbetänkande R 28.19

Socialdepartementet
Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området vid ett avtalslöst brexit R 3.19

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2) R 9.19

Utbildningsdepartementet
Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige,SOU 2018:78 R 94.18

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. SOU 2019:6 R 19.19

Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle, SOU 2019:4 R 20.19
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Bilaga 3 – Sacos representationsuppdrag 2019
Styrelser Namn Funktion 

Akademikernas a-kassa Göran Arrius Ordförande
Folk och försvar Göran Arrius Ordförande
Folksam Liv Göran Arrius Ledamot
Folksam Sak Åsa Fahlén 

Heidi Stensmyren
Ledamot 
Ledamot

Första AP-fonden Göran Arrius 
Per Klingbjer

Ledamot (.o.m. 2019-05-23) 
Ledamot (fr.o.m. 2019-05-23)

Kungafonden Göran Arrius Huvudman

Svensk Insamlingskontroll
Kerstin Bergh 
Jenny Måhlgren

Ledamot 
Ersättare (t.o.m. 2019-09-19)

Stiftelsen Sveriges Nationaldag Göran Arrius Ledamot
TAM-arkivet Anders Thikan Ordförande

Erik Palmqvist Ledamot (t.o.m. 2019-05-16) 
Vice ordf (fr.o.m. 2019-05-23)

Anders Berndt Ledamot 

Tore Bengtsson Ledamot (fr.o.m. 2019-05-16)
Sara Luthander Ledamot (fr.o.m. 2019-05-16)
Jenny Måhlgren Ledamot (t.o.m. 2019-05-16)
Andreas Mörck Ledamot (t.o.m. 2019-05-16)
Annika Bouvin Revisorssuppleant (t.o.m. 

2019-05-16)
Johan Ohlin Revisorssuppleant (fr.o.m. 

2019-05-16)

Instanser för att avgöra tvister etc. 

Försvarsunderrättelsedomstolen Göran Arrius Ledamot

Trafikskadenämnden
Marie Louise 
Strömgren

Ledamot

Olle Sandhaag Ledamot
Lars P Merkel Ledamot
Tore Hamnegård Ledamot
Kerstin Hildingsson Ledamot
Elisabeth Mohlkert Ledamot

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Socialstyrelsen Martin Rödholm Ledamot
Magnus Kåregård Ersättare
Göran Magyar Ersättare
Henrik Toremalm Ersättare

Arbetsdomstolen Elisabeth Mohlkert Ledamot
Lena Maier Söderberg Ersättare 
Lars Hallenberg Ersättare
Paul Lidehäll Ersättare

Nämnden mot diskriminering Lena Maier Söderberg Ledamot
Katarina Bengtson 
Ekström

Ersättare (t.o.m. 2019-12-31)

Michael Smeds Ersättare (fr.o.m. 2020-01-01)

Myndigheter, insyns-, verksamhetsråd och referensgrupper

Arbetsförmedlingens partsråd Christian Lövgren Ledamot (t.o.m. 2019-04-30)
Håkan Regnér Ledamot (fr.o.m. 2019-05-22)
Ursula Berge Ledamot
Thomas Ljunglöf Ersättare (t.o.m. 2019-12-31)
Ana Andric Ersättare (fr.o.m. 2020-01-01)
Sofia Hylander Ersättare
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Myndigheten för arbetsmiljökunskap, verksamhetsråd Karin Fristedt Ledamot
SCB Expertgrupp för arbetsmarknadsstatistik Thomas Ljunglöf Ledamot
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 
(IFAU), referensgrupp

Linda Simonsen Ledamot

Myndigheten för yrkeshögskolan, Rådet för Sveriges referensram 
för  
kvalifikationer (SeQF)

Matz Nilsson 
Ana Andric

Ledamot 
Ledamot

Arbetsförmedlingen, Rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering Thomas Andrén Ledamot
Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen, insynsråd Thomas Andrén Ledamot
Myndigheten för yrkeshögskolan, Yrkeshögskolans 
arbetsmarknadsråd

Ana Andric Ledamot

Universitetskanslerämbetet, referensgrupp för 
kvalitetssäkringssystem

Ana Andric Ledamot

Försäkringskassans fackliga nätverk Thomas Andrén Ledamot
Arbetsgruppen för standardiseringsfrågor inom arbetsmiljöområdet  
– ASTA

Karin Fristedt Ledamot 

Arbetsmiljöverket, samråd med arbetsmarknadens parter Karin Fristedt Ledamot
Utbildningsdepartementet, referensgrupp för EU-frågor Ana Andric Ledamot

Övrigt

Sveriges A-kassor, försäkringsråd Thomas Andrén Ledamot
Rådet för integration i arbetslivet, (RIA), beredningsutskott Göran Arrius Ordförande

Christian Lövgren Ledamot (t.o.m. 2019-04-30)
Pälle Kamali Ledamot (fr.o.m. 2019-05-01)

ILERA-föreningen i Sverige, (International Labour and Employment  
Relations Association)

Sofia Hylander Ledamot 

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) Josefin Johansson Vice ordförande
RISE, nätverket arbetsplatsnära FoU Johan Sittenfeld Ledamot
SNS forskningsprojekt: Skatter i en globaliserad värld, 
referensgrupp

Thomas Andrén Ledamot

Europaportalen Emma Nilsson Ledamot (fr.o.m. 2019-03-22)
Stina Hamberg Ledamot
Maria Östberg 
 Svanelid

Ledamot

Union to union Heike Erkers Vice ordförande
Ove Andersson Ledamot (t.o.m. 2019-03-21)
Karin Båtelson Ledamot (fr.o.m. 2019-03-21)
Laila Abdallah Ledamot

Referens- och expertgrupper för statliga utredningar

Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet, (dir. 
2018:66),  referensgrupp (Arbetsmarknadsdepartementet)

Lena Maier Söderberg Avslutad 2019

Trygghet och utveckling i anställningen vad gäller 
arbetstid och ledighet, (dir 2017:56), referensgrupp 
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Jenny Wahlbäck
Helena Larsson

Avslutad 2019

Översyn av F-skattesystemet, (dir. 2017:108), expertgrupp 
(Finansdepartementet)

Thomas Andrén
Mia Wallgren

Avslutad 2019

Jämlikhetskommissionen, (dir. 2018:07), referensgrupp 
(Finansdepartementet)

Linda Simonsen
Ida Kåhlin

Utredningen om jämlik tandhälsa, 
(dir.2018:02), referensgrupp (Socialdepartementet)

Fouzieh Eliassy

En trygg sjukförsäkring med människan i centrum, (dir.2018:05), 
referensgrupp (Socialdepartementet)

Thomas Andrén
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Internationaliseringsutredningen, (dir.2017:02), referensgrupp, 
(Utbildningsdepartementet)

Ana Andric Avslutad 2019

Valideringsdelegationen, (dir.2017:02), expertgrupp, 
(Utbildningsdepartementet)

Christian Lövgren 
(t.o.m. 2019-04-30)

Avslutad 2019

Utredning En moderniserad arbetsrätt, dir 2019:17 Lena Maier Söderberg
Utredningen om det statliga åtagandet för en väl fungerande 
arbetsmarknad och arbetsförmedlingen uppdrag, dir 2016:56 

Ursula Berge Avslutad 2019

Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på 
inkomster 

Håkan Regnér

Utredningen om genomförandet av visselblåsardirektivet Helena Larsson

Europeiska socialfonden

Tillväxtverket
Nationella Regionalfondsprogrammet  
Övervakningskommitté 

Christian Lövgren Ersättare (t.o.m. 2019-04-30)

Övervakningskommittén för de  
åtta regionala strukturfondsprogrammen

Christian Lövgren Ledamot (t.o.m. 2019-04-30)

Stockholms regionala partnerskap Stina Hamberg Ledamot
Johanna Alm Dahlin  Ersättare

Tillväxtverket

Representation i EU
Kommitté/Organ

Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK) Bo Jansson Ordinarie 

Europeiska socialfondskommittén Christian Lövgren Ersättare (t.o.m. 2019-04-30)

EU:s rådgivande kommitté för arbetskraftens fria rörlighet Christian Lövgren Ordinarie (t.o.m. 2019-04-30)

EU:s rådgivande kommitté för arbetsmiljö (Luxemburg) Karin Fristedt Ordinarie 

EU:s rådgivande kommitté för samordning av 
socialförsäkringssystem

Helena Larsson Ersättare

EU:s rådgivande kommitté för yrkesutbildning Ana Andric Ersättare

CEDEFOP Ana Andric Ersättare

Arbetsmiljöbyrån Karin Fristedt Ordinarie

ETUC Executive Committee Göran Arrius Ledamot

Mars Ericson Ledamot

Laila Abdallah Ersättare

ETUC Social Dialogue committee Laila Abdallah Ersättare

ETUC Collective bargaining and wage coordination committee Lena Maier Söderberg Ersättare

ETUC Economic committee Håkan Regnér Ordinarie 

ETUC Employment and Labour Market committee Christian Lövgren Ersättare (t.o.m. 2019-04-30)

ETUC Social Protection committee Helena Larsson Ersättare

ETUC Economic and Social Cohesion and Regional  
Policy committee

Vakant -

ETUC Mobility, Migration and Inclusion committee Christian Lövgren Ersättare (t.o.m. 2019-04-30)

ETUC Sustainable development, Energy and Climate Change 
committee

Vakant -

ETUC Education and Training committee Ana Andric Ersättare

ETUC Labour and Internal Market Legislation committee Lena Maier Söderberg Ersättare

ETUC International matters, Trade and International development 
committee

Jenny Grensman Ersättare

ETUC Health and Safety Committee Karin Fristedt Ersättare

ETUC Workers Participation, Company and Industrial Policies 
committee

Jenny Wahlbäck Ersättare
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ETUC Standardisation Committee Karin Fristedt Ersättare

ETUC Press, Communication and Campaigns Committee Vakant -

ETUC Women’s Committee Anna Eklund Ordinarie 

ETUC Youth Committee Åsa Ström Ordinarie 

ETUC Taxation Committee (ad hoc) Thomas Andrén Ordinarie 

ETUI Pedagocical Committee  Vakant -

NETLEX Lena Maier Söderberg Ordinarie

Internationellt

Svenska ILO-kommittén Sophie Silverryd Ersättare

Fackliga Brysselkontoret Göran Arrius Ordförande
Laila Abdallah Styrelseledamot
Ulrica Herrlin Revisor
Clas-Göran Granåker Revisor ersättare

Nordisk facklig samverkan (NFS)

NFS styrelse Göran Arrius Ledamot
Åsa Fahlen Ledamot

BASTUN (Fackligt Östersjönätverk) Göran Arrius Ledamot
Laila Abdallah Ledamot

Europautskottet Laila Abdallah Ledamot
Strategigrupp Laila Abdallah Ledamot

TUAC (OECD)

Arbetsgrupp för internationell handel, investeringar och 
multinationella företag

Jenny Grensman

Laila Abdallah
TUAC Plenary Session Jenny Grensman

Laila Abdallah
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Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är den samlande 
organisationen för Sveriges akademiker. Vi är en partipolitiskt obunden 
facklig centralorganisation. Sacos 21 självständiga förbund företräder 
yrkes- och examensgrupper från hela arbetsmarknaden, inklusive 
egenföretagare. Något som förenar våra medlemsförbund  
är akademisk utbildning, kunskap, kompetens och yrkesstolthet. Totalt 
är 700 000 akademiker medlemmar. Som företrädare för Sveriges 
akademiker är det självklart för Saco att ständigt påverka kunskaps- 
nivån i Sverige. Utbildning och forskning som ger kunskap är en 
investering för såväl samhället som individen och är en av de  
viktigaste faktorerna för tillväxt och utveckling av ett samhälle.

Saco, Box 2206, 10315 Stockholm 
tel vx: 08-6134800, www.saco.se
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Verksamhetsberättelse 2020
2020 blev året då coronapandemin drabbade oss. Liksom alla andra har vi på 
Saco utmanats att tänka om, tänka nytt och tänka annorlunda. 

Saco fokuserade efter pandemins utbrott på att vara ett stöd för förbunden i coro-
narelaterade frågor. Vi samordnade oss framgångsrikt i diverse påverkansfrågor 
där medlemmarna i förbunden drabbades på liknande sätt – till exempel kring 
a-kassa och egenföretagares villkor. 

I uppskattade inläggsserien ”Akademikerjobb i krisen” i sociala medier visade 
Saco på nyttan av olika yrkesgrupper i pandemin, hur de påverkats av krisen samt 
lyfte förbundens viktiga arbete för att säkerställa goda arbetsvillkor och dräglig 
arbetsmiljö.

Samtidigt som pandemin överskuggade allt blev också vår partsmodell utsatt för 
ovanligt hårda attacker. Det handlade både om att anställningstryggheten hotades 
genom LAS-utredningen och EU-kommissionens direktiv om minimilöner. När det 
gäller LAS-utredningen blev faktiskt den statliga LAS-utredningen förpassad till 
papperskorgen – något Saco länge krävt – då parterna enades om ett avtal. Det 
var ett styrkebesked för den svenska modellen. 

Minimilönefrågan har även den präglat året. Även om vi inte ser någon lösning är 
jag stolt över det partsgemensamma samarbetet i frågan. Fack- och 
arbetsgivarsidan har gemensamt gjort allt vi kan för att regeringen 
ska agera med kraft mot ett direktiv. 

Sacos framtidsarbete har också tagit flera steg framåt under för-
ra året. Under hösten 2020 har Sacos styrelse beslutat om fyra 
utvecklingsprojekt. En plan för ett mer effektivt påverkansarbete 
har klubbats i styrelsen och gemensamma federationsvärderingar, 
federationskontrakt och demokratisk struktur är under arbete för att 
kunna presenteras på kongressen.

Det finns mycket jag ser fram emot under 2021. Vi har avgörande 
frågor att påverka, vi ska ta ännu större plats i samhällsdebatten och 
vi ska komma överens inom federationen om Sacos utveckling och 
framtid. Men mer än något annat ser jag fram emot att kunna träffa 
er alla på riktigt. 2021 hoppas jag blir året då vi möts igen.

Göran Arrius 
Ordförande Saco
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Sacos verksamhetsplan reviderades något efter pandemins utbrott, men inriktningen på det mesta 
av arbetet var ändå huvudsakligen detsamma. I påverkansarbetet fick Saco ställa om en hel del då 
vissa frågor helt enkelt blev obsoleta. 

Den mediala verkligheten präglades helt och hållet av pandemins effekter och i stället för att 
försöka synas i frågor som inte fick utrymme la Sacokansliet mer kraft på att påverka i frågor där 
förbundens medlemmar drabbades hårt. 

Almedalen, Järvaveckan och Makro var stora event som planerats äga rum under året. De två för-
sta ställdes in och det tredje, Makro, som Saco planerat att genomföra i egen regi, ställdes också 
in. Studentmässan genomfördes digitalt.

Coronapandemins inverkan  
– vi ställde inte in, vi ställde om
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Utbildning och forskning
Akademikers kompetens-
utveckling och karriärväxling
Ett underlag om yrkeshögskolans roll togs fram 
under året. Underlaget fick stor effekt i pandemins 
kölvatten. I underlaget föreslår Saco att yrkeshög-
skolan främst ska göra två saker: 

1. Erbjuda fler utbildningsplatser på nuvarande 
utbildningar.

2. Göra en extra satsning på korta utbildningar. 

Förslaget presenterades för representanter för 
regeringen som lyssnade och tog till sig. Som en 
del av ett av de coronarelaterade krispaketen 
beslutade regeringen och samarbetspartierna i 
slutet på mars att yrkeshögskolan skulle förstärkas 
med nya platser, korta kurser och kurspaket samt 
olika försöksverksamheter för att fler ska kunna ta 
examen. Det var med andra ord helt i linje med det 
förslag som Saco lagt fram för regeringen. 

Sacos egna förslag kommunicerades också i en 
rapport som publicerades på vår webbplats och i 
sociala medier: 

Under våren föreslog Saco även stärkt studiestöd 
för äldre samt mer generösa avdrag för arbetsgi-
vare som under krisen investerar i personalens 
kunskaper och kompetens. Detta gäller dock inte 
bara under coronapandemin, utan oavsett vilket 
konjunkturläge som ekonomin befinner sig i finns 
det flera anledningar att underlätta möjligheterna 
för människor att utbilda sig under hela yrkeslivet. 

Under året har Göran Arrius varit engagerad i 
styrelsen för Forum för omställning. Forumet är 
en plattform där privata och offentliga aktörer 
samverkar för att möta nuvarande och framtida 
utmaningar på arbetsmarknaden. I slutet av maj 
publicerade forumet en debattartikel i Aftonbla-
det med Göran Arrius som en av undertecknarna. 
Budskapet i artikeln var att kombinationen av 
pandemikrisen och strukturomvandlingen gör att 
om inte de människor som nu sägs upp snabbt 
hittar nya jobb, kommer vi att se kraftigt stigande 
arbetslöshet som riskerar att permanentas på en 

mycket hög nivå. Undertecknarna föreslog därför 
att utbildningssektorn, det privata och offentliga 
näringslivet samt parterna ska samarbeta i en kom-
petens- och jobbakut. 

Kvalitet i utbildningssystemet 
Saco har under 2020 lyft vikten av kvalitet i alla 
delar av utbildningssystemet i olika sammanhang, 
till exempel i återkommande möten med UKÄ:s 
referensgrupp för arbetsgivar- och arbetstagarre-
presentanter om kvalitetssäkring och kvalitetsut-
veckling i högskoleutbildning och forskning.

Arbetsmarknadens nya krav 
påverkar eftergymnasial 
utbildning
I början av maj lanserade Fores en antologi, Ar-
betsmarknad i förändring, som sammanlänkar olika 
samhällsvetenskapliga discipliner för att belysa de 
utmaningar som svensk arbetsmarknad står inför i 
kölvattnet av ny teknik och institutionella omvand-
lingstryck. Håkan Regner, ekonom på Saco, skrev 
ett av bidragen till antologin, Förändrade behov av 
eftergymnasial utbildning? 

I samband med lanseringen av antologin arrange-
rades ett seminarium där Håkan Regner medver-
kade. Seminariet sändes på SVT Forum. 

Saco Studentmässor
I november 2020 anordnades Sacos första digitala 
studentmässa. Nästan 30 000 elever i årskurs 3 
på gymnasiet – en tredjedel av landets samtliga 
avgångselever – besökte mässan där de träffade 
Sacoförbund samt universitet, högskolor och andra 
utbildningsanordnare. Mässan fick goda omdömen 
från både utställare, studie- och yrkesvägledare 
och elever. 

Medvetna studieval
Saco har på olika sätt under året varit aktiv i 
samband med antagningarna till högskolor och 
universitet. När anmälan till höstens universitets- 



6

och högskoleutbildningar öppnade i mitten av 
mars annonserade Saco i sociala medier om vikten 
av att göra medvetna studieval. YouTube-kanalen 
”Plugga vidare” har också använts hela året som 
ett stöd för elever i att välja rätt utbildning. 

Framtidsutsikter
Framtidsutsikter är en prognos av arbetsmarkna-
den för runt 60 akademikeryrken och bygger på 
en unik bedömning som Sacoförbunden gör av 
arbetsmarknadsläget på fem års sikt. 

Rapporten släpptes i samband med Saco Student-
mässor den 24–27 november. I samband med rap-
portsläppet intervjuades Göran Arrius i Ekot och 
senare har även TV4 Nyhetsmorgon och Dagens 
Industri uppmärksammat rapporten. 

Statligt huvudansvar för skolan
Under året har Saco på olika sätt tagit ställning för 
ett statligt huvudansvar för skolan. I remissvaret 
till utredningen En mer likvärdig skola – minskad 
skolsegregation och förbättrad resurstilldelning 
(SOU 2020:28) lyfts behovet av statligt ansvar. 
Saco poängterar att omfattningen av det statliga 
ansvaret för skolan behöver vara större än det ut-
redningen föreslår och att staten måste ta huvud-
ansvaret för skolan.

I remissvaret till en annan utredning på skolområ-
det Gemensamt ansvar – en modell för planering 
och dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 
2020:33) instämmer Saco i att det behövs nya 
principer för planering och dimensionering av ut-
budet i gymnasieskolan. Det behövs också bättre 
förutsättningar för ökad utbildningskvalitet. Saco 
tror dock inte att de reformer som utredningen 
föreslår kommer att leda till tillräckligt genomgri-
pande förändringar och förbättringar.

I en gemensam debattartikel i Göteborgsposten 
kräver Sacos ordförande tillsammans med ordfö-
randena för Lärarnas Riksförbund och Sveriges 
Skolledarförbund: En likvärdig skola kräver att 
staten ta över ansvaret.

Även inom ramen för Välfärdskommissionen har 
behovet av statligt huvudansvar lyfts.

Saco Utbildning etableras 
I september meddelade Lärarnas Riksförbund och 
Sveriges Skolledarförbund att de är överens om 
att etablera Saco Utbildning. Det övergripande syf-
tet med Saco Utbildning är att stärka arbetet med 
utbildningsfrågorna inom federationen, tydliggöra 
professionerna inom sektorn, stärka respektive för-
bund och därmed bidra till att skapa förutsättning-
ar för ett utbildningsväsende av högsta tänkbara 
kvalitet. 

Bildandet av Saco Utbildning fick stöd av Sacos 
ordförande Göran Arrius som i ett gemensamt 
uttalande med Lärarnas Riksförbund och Skol-
ledarna slog fast: – Grunden för hela Saco är 
utbildningsgemenskap. En förutsättning för att vi 
inom federationen ska utvecklas är en omfattande 
samverkan. 
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Forskning 
Forskningen är viktig för innovationer och för 
samhällsutvecklingen. Den ska präglas av att 
vara såväl långsiktig som anpassningsbar till nya 
utmaningar. Det ska finnas goda förutsättningar för 
både grundforskning och tillämpad forskning. Om 
universitet ska kunna behålla sin roll som oberoen-
de och samhällskritiska aktörer måste basanslaget 
till forskning höjas.

I slutet av januari deltog Göran Arrius i en ut-
frågning i riksdagens utbildningsutskott om den 
forskningspolitiska propositionen. Han lyfte då 
vikten av en långsiktigt hållbar forskningspolitik 
med höjda basanslag, fler fasta tjänster och bättre 
anställningsvillkor. Han konstaterade bland annat 
att ”hungriga vargar jagar inte alltid bäst” om fors-
karnas anställningsvillkor.

Sacos övergripande synpunkter om regeringens 
arbete med den forskningspolitiska propositionen i 
sammanfattning:

1. En långsiktigt hållbar forskningspolitik med 
höjda basanslag är en förutsättning för att hög-
skolorna ska kunna arbeta strategiskt såväl 
som vara goda arbetsgivare.

2. Fler fasta tjänster och bättre anställningsvillkor 
behövs för att de bäst lämpade ska välja en 
forskarkarriär och för att forskarna ska ha en 
rimlig arbetssituation.

3. Ökad rörlighet bland forskarna bidrar till att 
utveckla såväl utbildning som forskning, sam-
verkan och högskolans ledning.

4. Breddad syn på vad som är meriterande ökar 
statusen på undervisning, samverkan och led-
arskap och uppmuntrar rörligheten.

5. Stärkt kvalitet på alla nivåer i utbildningssys-
temet ökar förutsättningarna för hög kvalitet i 
forskningen.

Länk till inspel finns här.

I samband med att regeringen presenterade forsk-
ningspropositionen i slutet av december delades 
Sacos inspel igen. Kommentaren på Twitter var att 
Saco länge har efterfrågat en långsiktig och hållbar 

forskningspolitik med ökat fokus på forskarnas vill-
kor och förutsättningar. Bra med höjda basanslag 
och bättre anställningstrygghet. Frågor som Saco 
drivit i många år. Nu är det viktigt att förslagen 
också leder till fler fasta tjänster och bättre forsk-
ningsanknytning i utbildningen.

Saco har, i inspel till regeringen gällande åtgärder 
i samband med coronapandemin, lyft att det är 
särskilt viktigt att öka basanslagen eftersom ansla-
gen från företagssektorn riskerar att bli mindre på 
grund av krisen. 

Demokratin 100 år 
Den 4 februari 2020 skrev Saco under Deklara-
tionen för en stark demokrati. Kommittén Demo-
kratin 100 års ordförande, Peter Örn, var på plats 
för ett samtal med Sacos styrelse om demokratins 
utmaningar och möjligheter. Samtalet rörde vikten 
av det fackliga engagemanget i ett demokratiskt 
samhälle, men också oron över hotad press- och 
akademisk frihet. 

Att skriva under deklarationen var ett bra tillfälle 
för Saco att levandegöra vår värdegrund. På hem-
maplan måste vi värna det fria samtalet och veten-
skapens roll. Samtalstonen i till exempel sociala 
medier har bitvis blivit så oförsonlig och polarise-
rad att många drar sig för att tycka till eller till och 
med synliggöra forskningsresultat. Det är djupt 
olyckligt. Saco, som företräder landets akademiker, 
har ett stort ansvar i detta. 

Gränsen passerad när politiker 
hotar facket
”21 fackförbund: Det som händer i Hörby är full-
ständigt oacceptabelt.” Den 22 mars skrev ordfö-
randena för Sacofederationens 21 fackförbund en 
gemensam debattartikel i Aftonbladet till stöd för 
lokala förtroendevalda i Hörby kommun.

Artikeln fick stort medialt genomslag och stor 
spridning i sociala medier.
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Akademikers utbildning  
ska löna sig
Att akademisk utbildning ska löna sig är ett 
grundläggande mål för Saco och något som Saco 
återkommer till och argumenterar för utifrån en 
mängd olika aspekter. Intimt kopplat till Sacos strä-
van att högre utbildning ska löna sig, är begreppet 
”livslön” som Saco har etablerat och vill skapa 
ökad förståelse för och användning av. Detta gör 
Saco dels genom återkommande uppdateringar av 
rapporten om akademikers livslöner, dels genom 
att driva frågan om sänkt skatt på arbete. 

Frågan om sänkt skatt på arbete föranleder sam-
tidigt ett behov av att driva frågan om en översyn 
av skattesystemet, där hänsyn tas till utmaningarna 
för det framtida välfärdsåtagandet och för finansie-
ringen av välfärden.

Könsskillnader i livslöner – tema 
inför 8 mars
Inför den internationella kvinnodagen den 8 mars 
presenterade Saco, i form av en film i sociala medi-
er och ett pressmeddelande, nya siffror på livslö-
ner. Sifforna visade att manliga akademiker tjänar i 
genomsnitt nästan 3,7 miljoner kronor mer i livslön 
efter skatt än kvinnliga akademiker. Det innebär att 
mäns livslön är hela 19 procent högre än kvinnors. 

I början av december deltog Sacos samhällspolitis-
ka chef Lena Granqvist i ett webbinarium arrange-
rat av Kommissionen om jämställda livsinkomster: 
Inkomstgapet oförändrat sedan 1995 – vad kan 
göras för jämställda livsinkomster? Hon pratade 
om livslöner.

Högskoleutbildning lönar sig för 
det flesta - men inte för alla
Utbildning beskrivs ofta som livets viktigaste inves-
tering. Men är högre utbildning ekonomiskt lönsam 
för individen? I livslönerapporten 2020 beräknas 
livslöner för 35 olika högskoleutbildningar. Resul-
taten visar att en akademisk examen är lönsam för 
de allra flesta. Det är dock stora skillnader mellan 
olika utbildningsinriktningar och allt för många går 
back på sin utbildning. Merparten av utbildning-
arna med lägst lönsamhet leder till yrken som är 
starkt kvinnodominerade och som framför allt finns 
inom kommuner och regioner. Det lönar sig inte 
att läsa en högskoleutbildning efter gymnasiet för 
flera grupper inom vård och skola. Närmare var 
tredje undersökt högskoleutbildning innebär en 
ekonomisk förlust.

I samband med rapportsläppet intervjuades Göran 
Arrius i P3 Nyheter och frågorna lyftes i en sedd 
och uppskattad inläggsserie i sociala medier. 
Under hela året har rapporten fortsatt att generera 
mediepubliceringar.

Lön och livslön
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garorganisationer. Välfärdskommissionens upp-
drag är brett och innefattar flera områden: hälso- 
och sjukvård, socialtjänst och skola.

Kommissionen ska särskilt prioritera åtgärder som:

• förbättrar styrningen av välfärden,

• bidrar till ett effektivt nyttjande av offentliga 
resurser, 

• bidrar till en långsiktigt hållbar kompetensför-
sörjning och en god arbetsmiljö i välfärdssek-
torn, och

• innebär att digitaliseringen frigör resurser till 
välfärden.

Sacos ledamot i kommissionen är Heidi Stens-
myren, ordförande i Sveriges läkarförbund. Till 
kommissionen finns även en referensgrupp på 
tjänstemannanivå, i vilken Lena Granqvist, Sacos 
samhällspolitiska chef, ingår. 

Kommissionen har haft fyra möten under året. 
Det första handlade om kommissionens framtida 
arbete och vilka förväntningar ledamöterna har 
på kommissionens arbete. Sacos förväntningar 
på Välfärdskommissionens arbete formulerades i 
ett dokument som togs av Sacos styrelse i mars: 
Uppdraget bör utvidgas till att omfatta hela den 
offentliga sektorn, och att det är viktigt att kommis-
sionen inte duckar för de svåra frågorna som rör 
välfärdens finansiering och åtagandets omfattning. 
Även perspektivet med hållbar hälsa lyftes in.

Det andra mötet, i april, behandlade åtgärder 
som förbättrar styrningen av välfärden. Mötet i 
september behandlade hur digitaliseringen kan 
frigöra resurser till välfärden och mötet i december 
om åtgärder som bidrar till en långsiktigt hållbar 
kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö i 
välfärdssektorn.

I början av december presenterades en avsikts-
förklaring mellan regeringen och SKR om ökad 
digitalisering och minskat IT-krångel. Syftet är att ta 

På Sacos kongress 2017 fattades beslut om att 
Saco ska verka för att en bred parlamentarisk 
kommitté tillsätts för att hitta långsiktiga lösningar 
för välfärdens framtida åtaganden och finansiering. 
Sacos arbete med hållbar hälsa i ett vidare per-
spektiv har också bäring på frågan om välfärdens 
finansiering. Problembilden är de ökade hälsoklyf-
torna och att den demografiska utvecklingen 
medför att den svenska välfärden står inför stora 
utmaningar. Finansieringen av välfärden är en 
utmaning och hälsofrämjande, förebyggande och 
rehabiliterande insatser är nödvändiga för att mins-
ka samhällskostnaderna på lång sikt. En friskare 
befolkning minskar belastningen på den offentliga 
välfärden. 

Under året har en delrapport av kongressupp-
draget presenterats Delrapport av kongressupp-
draget välfärdens långsiktiga finansiering och 
åtagande, där det konstateras att uppdraget är 
stort och omfattande och har hanterats genom att 
arbeta med olika delar, såsom skatter, socialför-
säkringar och prioriteringar, och att Sacos fortsatta 
arbete i huvudsak kommer ske genom Välfärds-
kommissionen.  

Saco svarade på remissen Starkare kommuner – 
med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 
2020:8). Utredningen föreslår bland annat en 
strategi för stärkt samverkan mellan kommuner, ett 
nytt riktat statsbidrag för kommuner som vill be-
driva utvecklingsarbete tillsammans, en kommun-
delegation och ekonomiska incitament till frivilliga 
kommunsammanslagningar. Saco är tveksam 
till om utredningens förslag kommer leda till de 
kvalitets- och kapacitetsförbättringar som många 
kommuner behöver.

Arbetet i regeringens 
Välfärdskommission 
I slutet av 2019 tillsatte regeringen en Välfärds-
kommission som ska identifiera och analysera 
konkreta åtgärder för att stärka kommunsektorns 
förmåga att erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet 
i framtiden. Kommissionen samlar företrädare från 
staten, kommuner, regioner och centrala arbetsta-

Kongressuppdrag om välfärdens 
långsiktiga finansiering och åtagande
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tillvara digitaliseringens möjligheter och samtidigt 
förbättra arbetsmiljön i välfärden. I samband med 
detta skrev finansminister Magdalena Andersson 
och digitaliseringsminister Anders Ygeman tillsam-
mans med ledamöterna i Välfärdskommissionen 
en debattartikel i Dagens Samhälle: It-krånglet i 
välfärden ska minska. 

Hittills har Välfärdskommissionen presenterat ett 
tiotal åtgärdsförslag inom ramen för det tre områ-
den som behandlats under mötena 2020.

Arbetet med Sacos skattepolicy 
tog nya steg under våren
Som en del av arbetet med kongressbeslutet om 
välfärdens finansiering har Saco också drivit att 
det behövs en övergripande skattereform som 
vänder på alla stenar och utformas med hänsyn till 
välfärdens framtida finansiering. Skattereformen 
bör ha en stor bredd, både vad gäller innehåll och 
parlamentariskt stöd men fokusera på sänkt skatt 
på arbete. 

I ett remissvar om sänkt statlig inkomstskatt 
argumenterade Saco om behov av att sänka 
skatten på arbete. Saco har under lång tid 
argumenterat för att högst 20 procent av alla 
heltidsarbetande ska betala statlig skatt och att 
ingen ska behöva betala mer än hälften av en 
inkomstökning i skatt. Helst ser dock Saco att den 
här typen av förändringar sker inom ramen för en 
större skattereform med ett helhetsgrepp om 
skattesystemet och den långsiktiga finansieringen 
av den offentliga välfärden. Idag har välfärden ett 
kompetensförsörjningsproblem som behöver lösas 
och dessutom en annalkande demografisk 
utmaning som behöver hanteras. Om dessa 
problem ska få en lösning kommer det att krävas 
ökade skatteintäkter.
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Partsmodellen är grunden i den arbetsmark-
nadsmodell som Saco anser har tjänat och tjänar 
både arbetstagare, arbetsgivare och samhälle 
väl i Sverige. Detta är dock inte tillräckligt känt. 
Modellen måste på ett pedagogiskt sätt förklaras, 
såväl nationellt som internationellt. Kollektivavtalen 
behöver försvaras, liksom strejkrätten och LAS. 
Handlingsberedskap behöver skapas mot propåer 
om exempelvis krav på proportionalitet, obligato-
risk a-kassa och minimilöner.

Även under detta år har Saco ägnat stor möda 
åt att försvara själva fundamentet i den svenska 
partsmodellen, såväl nationellt som internationellt. 
Det har framför allt handlat om LAS och minimi-
löner men även om hur arbetsvillkorsdirektiv och 
visselblåsardirektiv ska införas på den svenska 
arbetsmarknaden.

Prioriterat att påverka LAS-
utredningen
Sacos kanske allra högst prioriterade fråga under 
2020 har varit att påverka utgången av utredning-
en om en moderniserad arbetsrätt (SOU: 2020:30). 
Utredningen har haft i uppdrag att utarbeta för-
fattningsförslag om tydligt utökade undantag från 
turordningsreglerna samt om ett stärkt ansvar för 
arbetsgivaren för arbetstagarnas kompetensut-
veckling och omställningsförmåga inom ramen för 
anställningen.

I oktober gav Saco stöd till överenskommelsen 
mellan parterna och konstaterade att den går före 
LAS-utredningen: Saco stöder överenskommelsen 
mellan PTK och Svenskt Näringsliv, och vill att re-
geringen och samarbetspartierna tar den vidare. 
LAS-utredningen bör nu kastas i papperskorgen, 
kommenterade Sacos ordförande Göran Arrius.

I slutet av oktober lämnade Saco in sitt remissvar 
på utredningen om En moderniserad arbetsrätt 
(SOU 2020:30). Utredningens förslag innebär 
sammantaget ett försämrat anställningsskydd. 
Saco såg en stor risk att förslaget kommer att 
skapa fler otrygga och tysta arbetsplatser. Det kan 
också leda till att den innovationsanda och krea-
tivitet som så länge bidragit till hög produktivitet i 
Sverige, kommer att hämmas. 

Svensk modell vs dansk 
flexicurity?
I mars publicerade Saco en rapport som jämför 
den svenska arbetsmarknadsmodellen med den 
danska flexicuritymodellen. Den senare har till ex-
empel Centerpartiet uppgett sig vilja efterlikna i de 
förändringar och den uppluckring av arbetsrätten 
som man planerar på svensk arbetsmarknad. 

”Regeringen och samarbetspartierna riskerar att 
rasera en arbetsmarknadsmodell som under lång 
tid har levererat hög sysselsättning samt jämlik 
välfärd och trygghet”, skrev Göran Arrius i en 
debattartikel i Svenska Dagbladet som utgick från 
Sacos rapport.

Efter pandemins utbrott närmast förstärktes Sacos 
påverkansarbete mot LAS-utredningen. I april upp-
manade Göran Arrius januaripartierna att skrota 
den utredning som ska föreslå hur förändringarna 
i LAS ska se ut. Saco menade att det är i det när-
maste oansvarigt att ändra lagen i ett läge när vi 
har kris och efter det ska försöka få fart på ekono-
min och jobben igen.

”Tänk dig att reglerna i fotboll ändras en vecka 
före ett VM. Det skulle bli kaos. På samma sätt är 
det om LAS ändras när vi ska få fart på arbets-
marknaden igen”, sade Göran Arrius i en intervju i 
tidningen Kommunalarbetaren den 16 april. 

Framtidens partsmodell
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Kampanj om LAS i sociala medier 

I samband med att LAS-utredningens förslag 
blev offentliga i maj-juni kampanjade Saco mot 
LAS-utredningens förslag i sociala medier. Saco 
annonserade i huvudsak tre inlägg på Facebook 
och Instagram med stor framgång. Målgruppen 
för annonseringen var akademiker och studenter 
intresserade av politik. 

När förslagen blev offentliga skrev också Sacos, 
LO:s och TCO:s ordförande Göran Arrius, Karl-Pet-
ter Thorwaldsson och Therese Svanström en 
gemensam debattartikel där man gjorde tydligt att 
det är parterna som ska göra upp om spelreglerna 
på svensk arbetsmarknad. 

”Utredningens förslag misslyckas på alla punkter. 
Skyddet och rättssäkerheten vid såväl nedskär-
ningar som omorganisationer när arbetsgivare 
vill göra sig av med en enskild anställd försvagas 
kraftigt.” skrev man bland annat i artikeln som 
publicerades i Aftonbladet den 2 juni. 

Genomförande av 
arbetsvillkorsdirektivet och 
visselblåsardirektivet
Under våren har arbetet med genomförandet av 
EU:s arbetsvillkorsdirektiv fortsatt i form av en 
bokstavsutredning, dvs. en utredning beställd av 
Arbetsmarknadsdepartementet. Saco svarade på 
remissen om Genomförande av arbetsvillkors-
direktivet (Ds 2020:14). Sacos kommentar är att 
Arbetsvillkorsdirektivet innebär en utökad skyl-
dighet för arbetsgivare att lämna information om 
anställningsvillkor samt vissa minimikrav i fråga 
om arbetsvillkor, möjlighet att göra avvikelser 
genom kollektivavtal finns förutsatt att det övergri-
pande skyddet för arbetstagare respekteras. Vid 
genomförandet av direktivet måste den svenska 
arbetsmarknadsmodellen värnas och möjligheten 
att göra avvikelser genom kollektivavtal får inte 
inskränks mer än absolut nödvändigt.

I slutet av juni överlämnade Utredningen om 
genomförande av visselblåsardirektivet sitt be-
tänkande. Utredningen föreslår bland annat att 
Visselblåsarlagen upphävs och att en ny lag om 
rapportering av missförhållanden införs. Saco kom-
menterade i en tweet: ”Bra att skyddet för vissel-
blåsare förstärks. Fler larm inkluderas då kravet på 
att missförhållandena ska vara ”allvarliga” slopas. 
Fler personer omfattas och krav ställs på arbetsgi-
vare att inrätta interna kanaler för säkrare rappor-
tering om oegentligheter.”

I remissvaret till ovanstående utredning Ökad 
trygghet för visselblåsare framförde Saco att ge-
nomförandet av visselblåsardirektivet innebär att 
skyddet stärks ytterligare för visselblåsare. Saco 
välkomnar detta. Det är viktigt att missförhållanden 
kommer fram, och det finns ett starkt samhällsin-
tresse, och i förlängningen ett demokratiintresse, 
att personer med insyn i missförhållanden vågar 
rapportera om det. Problemet är att det fortfarande 
kommer att vara svårt för en visselblåsare att veta 
vad, när och vart man kan rapportera och få skydd. 
Även om skyddet stärkts, har regleringen också 
blivit snårigare. Det är många komplexa bedöm-
ningar som krävs, och svårt att avgöra var gränsen 
går för när skyddet träder in.
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A-kasseutredningens förslag

Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring 
överlämnades i juni. Saco anser att utredningen 
har kommit med en del bra förslag, men att den 
saknar viktiga reformer. 

Sacos viktigaste kritik och synpunkter:

• Taket i a-kassan höjs inte. Idag är det många 
som inte får ut 80 % av sin lön i ersättning, på 
grund av inkomsttaket som ligger på 25 000 
kronor per månad. (Nu under coronakrisen har 
taket tillfälligt höjts till 33 000 kronor per må-
nad.) Det låga taket gör att a-kassan för många 
inte fungerar som en försäkring mot inkomst-
bortfall och är en förklaring till att färre väljer att 
ansluta sig till en arbetslöshetskassa. Att parter-
na via löneutrymmet ska bekosta en allt större 
del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet är inte 
rimligt. Saco tycker att taket borde höjas.

• Den så kallade 100-dagarsregeln återinförs 
inte. Den regeln tillät arbetssökande att fritt 
söka arbete under de 100 första dagarna av 
arbetslöshet, utan att tvingas ta jobb utanför 
sin kompetens eller på annan ort. Arbetslösa 
behöver tid för att söka arbete som matchar 
deras kompetens, i närområdet, eller lära sig 
vilka möjligheterna är för att utbilda sig för 
andra jobb.

• Inkomstvillkor i stället för arbetsvillkor är ett 
bra förslag som gör det enklare för arbetslösa 
att förutse vad de kan få ut i a-kassa och som 
underlättar administrationen. Det gör det också 
lättare för företagare, gig-jobbare, kombinatö-
rer och personer med kortare anställningar, att 
få ersättning.  

• Medlemskap i en a-kassa påverkar ersättnings-
nivån. Det är bra att detta krav finnas kvar och 
att försäkringen även fortsättningsvis ska vara 
frivillig. Det är en del av den svenska modellen 
och visar att det är viktigt att försäkra sig mot 
eventuell arbetslöshet.

Nya anlitandeformer – 
plattformsekonomi
På svensk arbetsmarknad finns många olika sor-
ters anlitandeformer. För nya och atypiska anlitan-
deformer, som växer fram som en följd av digita-
liseringen, måste det klargöras hur existerande 
arbetsrättsliga strukturer och system kan tillämpas 
och vilket behov som finns av anpassningar. Det 
behövs konkreta förslag på hur fackliga organisa-
tioner fortsatt ska vara relevanta på en digitalise-
rad arbetsmarknad där atypiska anlitandeformer 
kommer att bli allt vanligare.

Under året har Saco ordnat två webbinarier gällan-
de plattformsarbete:

• Plattformsarbete och den nordiska modellen – 
hur går det ihop?

• Plattformsarbete - vad händer på EU-nivå.

Under slutet av 2020 inleddes ett arbete med att 
ta fram en rapport om plattformsarbetares situation 
och villkor. Rapportens lansering är planerad till 
april 2021.
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En förutsättning för att människor ska orka jobba 
längre är ett hållbart arbetsliv, där den psykosocia-
la arbetsmiljön är särskilt viktig. Hur ska vi hålla oss 
friska från att vi är studenter till pensionärer? Det 
handlar bland annat om att fokusera på psykisk 
hälsa redan under studietiden, men även om att 
ge chefer förutsättningar att arbeta proaktivt. Ett 
mer hållbart arbetsliv och en mer hållbar hälsa 
skulle minska kostnaderna för både individ och 
samhälle och skapa utrymme för finansiering av 
välfärden. Om vi ändå blir sjuka är det viktigt att ha 
en begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för 
rehabilitering.

Alltför otydligt uppdrag för 
studenthälsan
Många studenter drabbas av psykisk ohälsa under 
sin studietid – något som studenthälsan har som 
uppdrag att förbygga. Men var fjärde student kän-
ner inte ens till att studenthälsan existerar, visar en 
undersökning från Saco och Saco studentråd.

Lärosätenas studenthälsa behöver ett mycket 
tydligare uppdrag från regeringen. Det är viktigt 
för studenternas situation i dag, men också för 
hela deras framtid på arbetsmarknaden. Det skrev 
Sacos ordförande Göran Arrius och Saco studen-
tråds ordförande Mimmi Rönnqvist i en gemensam 
debattartikel i Altinget den 28 maj.

Göran Arrius och Mimmi Rönnqvist träffade också 
högskoleminister Matilda Ernkrans för att framföra 
Sacos åsikter.

Dags att vi får en rimlig 
sjukförsäkring!
Under året har Saco varit aktiv på många olika 
sätt vad gäller sjukförsäkringen. I remissvaret till 
utredningen En begriplig och trygg sjukförsäkring 
med plats för rehabilitering anser Saco att utred-
ningens förslag kommer att förbättra den nuvaran-
de tillämpning av sjukförsäkringen i flera viktiga 
avseenden och väsentligen göra försäkringen mer 
transparent, förståelig och rättssäker.

Försäkringskassan sågar dock förslagen till en ny 
sjukförsäkring. I en gemensam debattartikel i Da-
gens Arena skriver företrädare från LO, TCO och 
Saco: ”Vi har svårt att förstå myndighetens onyan-
serade och svepande kritik”.

Utredningens förslag måste 
genomföras – Sacos kampanj för 
en rimlig sjukförsäkring
Under slutet av våren drev Saco en kampanj om 
kravet på en rimligare sjukförsäkring för att riksda-
gen ska gå vidare med förslagen i den utredning 
som nyligen presenterades. Saco har överläm-

Framtidens hållbara arbetsliv
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nat drygt 1 400 namnunderskrifter till stöd för en 
förändrad sjukförsäkring till ansvariga riksdagspo-
litiker.

Budskapet i kampanjen var:

• Arbetstagare får inte den rehabilitering som 
behövs. Ofta dras sjukpenningen in vid dag 
180 när arbetsförmågan inte längre bara prövas 
mot nuvarande arbetsgivare utan ska prövas 
mot hela arbetsmarknaden.

• Det betyder att många akademiker med många 
års investeringar i utbildning tvingas lämna sina 
jobb. Ofta leder detta till arbetslöshet eller för 
de äldre att ofrivilligt gå i pension i förtid.

•  Sjukförsäkringen måste moderniseras och tids-
gränserna i rehabiliteringskedjan mjukas upp. 
Sjuka måste få en chans att rehabiliteras och 
återgå till sina arbeten. Detta är särskilt viktigt 
för akademiker i bristyrken inom välfärden.

•  Sverige behöver alla läkare, tandläkare, 
barnmorskor, lärare, psykologer, socionomer, 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter vi kan få. 
Särskilt nu i spåren av coronapandemin när vi 
står inför en stor utbildnings- och vårdskuld.

Tillsammans för en välfungerande 
sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocess
Under våren har utredningen om en välfungeran-
de sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess blivit 
klar. Saco anser att det är viktigt med en effektiv 
och ändamålsenlig sjukskrivnings- och rehabilite-
ringsprocess. Den här processen ska ha människ-
an i centrum och präglas av arbetslinjen med fokus 
på återgång i tidigare eller annat arbete när så är 
möjligt och rimligt. Även om sjukskrivningspro-
cessen redan idag fungerar bra i de flesta sjukfall, 
så finns det fortfarande problem som medför att 
individer kommer i kläm och hamnar ”mellan sto-
larna” på grund av att trygghetssystemen inte fullt 
ut är synkroniserade och samverkan mellan olika 
aktörer inte fungerar på ett tillfredställande sätt i 
alla avseenden. 

Sedan Claes Jansson presenterade sina utred-
ningsförslag i delbetänkandet En begriplig och 

trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering 
har Saco argumenterat för att förslagen ska ge-
nomföras. Från Sacos sida har detta skett genom 
debattartiklar men också genom andra former av 
påverkansarbete.

Regeringens kommande 
arbetsmiljöstrategi
Regeringen har under året arbetat med att ta fram 
en ny arbetsmiljöstrategi för 2021–2025. Saco 
fick möjlighet att framföra synpunkter på vad 
strategin ska fokusera på. Saco vill att regeringen 
uppmärksammar de stora förändringar som skett 
på arbetsmarknaden och vikten av att hantera 
det ökade distansarbetet och den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön, mobbning och trakas-
serier samt hot och våld. Ett annat område som 
nu blivit än mer aktuellt och som Saco särskilt lyft 
är kognitiv arbetsmiljö. Arbetsmiljön kan stötta 
eller störa exempelvis inlärning, beslutsfattande, 
uppmärksamhet och problemlösning. En välfung-
erande kognitiv arbetsmiljö är grundläggande för 
många akademiker. En viktig förutsättning är en 
god IT-arbetsmiljö. 

Föreskriften om rehabilitering och 
arbetsanpassning
Arbetsmiljöverket har arbetat fram en ny föreskrift 
om arbetsanpassning. Saco och förbunden har 
varit starkt kritiska till de nya föreskrifterna då de 
bland annat tagit bort begreppet rehabilitering och 
är mer begränsad än nuvarande föreskrift. Även 
den vägledning som processats under våren är 
ytterst begränsad och omfattar inte samverkan och 
skyddsombudens roll så som är önskvärt.

Detta har Saco tillsammans med LO och TCO till-
skrivit Arbetsmiljöverkets generaldirektör. Beslutet 
togs trots de fackliga centralorganisationernas pro-
tester och föreskriften träder i kraft 1 juni 2021.

Arbetsmiljöverkets remiss för ny 
regelstruktur för alla föreskrifter 
Arbetet med den omfattande remissen som 
inbegriper alla föreskrifter på arbetsmiljöområdet 
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har pågått under året, Förslag på Arbetsmiljöver-
kets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur. 
Remissvaret lämnades in i slutet av december. 
Saco ställer sig huvudsakligen negativt till försla-
gen såväl när det gäller struktur som de omarbe-
tade föreskrifterna med allmänna råd. Saco anser 
att syftet med den nya regelstrukturen, dvs. att 
förenkla och tydliggöra dessvärre inte uppnåtts. 
Allmänna råd har kraftigt beskurits och föreskrifter-
na är vagare och otydligare. Saco menar att detta 
medför en uppenbar risk för tillämpningssvårighe-
ter och därmed att arbetsmiljön försämras.

Ny upplaga av Vara skyddsombud 
Under våren har en ny upplaga av den mycket po-
pulära rapporten Vara skyddsombud tryckts upp. 
När de nya reglerna på arbetsmiljöområdet trätt i 
kraft 2022 kommer hela rapporten att revideras. 

Fortsatt intresse för Sacos policy 
för balans i ett gränslöst arbetsliv
År 2019 publicerade Saco skriften Att skapa ba-
lans i ett gränslöst arbetsliv. Sacos policy. Under 
perioden har den rönt fortsatt intresse bland annat 
genom artikeln Finn din balans i ett gränslöst 
arbete i KyrkA:s tidning Kyrkfack där Sacos arbets-

miljöexpert Karin Fristedt intervjuades. I artikeln 
konstaterar hon att även om vi har ett gränslöst 
arbete behöver vi sätta gränser. Annars riskerar 
den vunna friheten och självbestämmandet att 
förvandlas från friskfaktor till riskfaktor till ohälsa. 

Distansarbete/Arbeta hemifrån
På grund av pandemin har frågan om distansarbe-
te blivit högaktuell. Saco medverkade i ett panel-
samtal som arrangerades av Digital Idag: Är hem-
ma det nya kontoret? Saco deltog också i Mynaks 
webbinarium: Hållbart distansarbete. Webbinariet 
har över 3300 visningar.

Under Skyddsombudens dag i oktober var temat 
det samma:

Arbetsmiljö på distans då material, tips och länkar 
på temat ”Jobba hemifrån” publicerades på Sacos 
webb.

Under året har även Sacos arbetsmiljöexpert Karin 
Fristedt blivit intervjuad flertalet gånger, bl a i 
Arbetarskydd.
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Ett icke-diskriminerande 
förhållningssätt i arbetslivet
I början av året gav Saco, tillsammans med LO och 
TCO, ett gemensamt yttrande om ILO-konvention 
190 som rör hot och våld. LO, Saco och TCO är 
positiva till en ratificering av ILO-konvention 190, 
och menar att det är viktigt att lagfästa allas rätt 
till ett arbetsliv fritt från våld och trakasserier. En 
ratificering är viktig, inte enbart ur ett internatio-
nellt perspektiv och av solidaritetsskäl, utan även 
eftersom det ger en möjlighet att utveckla och 
skapa ett välfungerande skydd inom det svenska 
regelverket. 

Arbetsmarknadsläget för 
akademiker – särskilt viktigt att 
följa under corona
Hur går det för akademikerna på svensk arbets-
marknad? Saco tar löpande fram unik statistik 
för att den som är intresserad lätt ska kunna följa 
utvecklingen för exempelvis akademiker med en 
pedagogisk utbildning eller akademiker från en 
viss födelseregion. På Sacos hemsida kan man få 
en överblick över arbetsmarknadsläget för akade-
miker på svensk arbetsmarknad. Arbetslöshetssiff-
rorna är uppdelade på utbildning, ålder, kön och 
födelseregion. Att följa hur arbetslösheten utveck-
las för akademiker har blivit särskilt viktigt under 
coronakrisen. Under en lång period har arbetslös-
heten bland akademiker varit relativt oförändrad, 
men i slutet av förra året började den stiga. 

På arbetslöshetens dag i maj konstaterade Sacos 
samhällspolitiska chef i ett pressmeddelande och 
i sociala medier att arbetslösheten för akademiker 
ökar: ”Vi ser att arbetslösheten slår brett och ökar 
bland både kvinnor och män, i samtliga ålders-
grupper och för samtliga utbildningsinriktningar.”

Under hösten gjorde Saco flera mediala utspel 
med färsk arbetslöshetsstatistik för att lyfta frågans 
dignitet. Svenska Dagbladet gjorde en intervju i 
september och TT publicerade en artikel som fick 
stor spridning i november. 

– Det som är nytt som vi inte har sett tidigare är 
att det är lika stor ökning bland äldre som i andra 
grupper, sa Göran Arrius i intervjun med TT.

Arbetsförmedlingen måste 
fortsätta med sina prognoser!
I maj skickade Saco in en skrivelse till Arbetsför-
medlingen inom ramen för arbetet i AF:s partsråd. 
Budskapet var att arbetsförmedlingen måste 
fortsätta med sina prognoser. Skrivelsen delades 
också i sociala medier.

Vi befinner oss i den värsta ekonomiska krisen i 
modern tid och arbetslösheten ökar dramatiskt. 
Trots det vill Arbetsförmedlingen förändra sin 
prognosverksamhet. Det kommer att försämra 
förutsättningarna att snabbt ta fram tillförlitliga 
och användbara prognoser och därmed försvåra 
vägledning, matchning och utformning av utbild-
ningssatsningar. Det påverkar förutsättningarna att 
ge arbetssökande rätt vägledning och insatser. 

Saco anser därför att: 

• Det behövs prognoser som beskriver utveck-
ling av sysselsättningen de närmaste åren, 
nationellt och regionalt. Detta för att inrikta och 
dimensionera arbetsmarknadspolitiken. 

•  Det krävs prognoser över behoven av arbets-
kraft inom olika yrken samt över vilka typer av 
kompetenser som efterfrågas inom yrken. 

•  Yrkesprognoser måste finnas och täcka hela 
arbetsmarknaden och även gå att bryta ner på 
regioner och/eller lokala arbetsmarknader. 

•  Arbetsförmedlingen behöver utveckla ett 
system för att koppla kompetenser till prog-
nostiserade yrken. Det behövs för att utforma 
utbildningar som möter arbetsgivarnas behov. 

•  Arbetsförmedlingen måste först säkerställa att 
sådan data kan genereras innan nuvarande 
modell förändras eller avvecklas.
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Under 2020 har den internationella verksamheten, 
som så många andra, präglats av coronapande-
min. 

Coronapandemins utbrott innebar en abrupt för-
ändring i den internationella verksamheten i mitten 
av mars. Den största förändringen var och har varit 
de reserestriktioner som sedan gällt under hela 
åter. Nya digitala mötesstrukturer upprättades 
och har på ett sätt bidragit till fler möten på den 
internationella arbetat om än med mindre social 
kontakt. 

Coronapandemin – omfattande 
utmaningar för den globala 
arbetsmarknaden
Fokus för det internationella arbetet under våren 
blev att rapportera i dialog mellan Saco och våra 
internationella organisationer på nordisk, europe-
isk och global nivå hur facken och den nationella 
arbetsmarknaden hanterade krisen. NFS som ko-
ordineringsorgan för de nordiska facken har spelat 
en stor roll i att också diskutera och hantera inspel 
på EU-nivå och inte minst gentemot Europafacket.

Allt eftersom de multilaterala organisationerna 
initierat satsningar och åtgärder, inte minst EU:s 
återhämtningsplan, har Saco involverat sig i det 
arbetet. Saco har via partssamråd med Regerings-
kansliet bidragit till Sveriges hållning vad gäller 
EU:s långtidsbudget och Återhämtningsfonden. 
Under senare delen av hösten inleddes partssam-
råd kring den svenska nationella återhämtnings-
planen. 

Saco har även involverats i Utrikesdepartementets 
arbete med att stärka de fackliga rättigheterna, vil-
ket presenterades i senaste utrikesdeklarationen, 
som också denna vår präglats av coronakrisen. 
ILO beräknar att ungefär 305 miljoner heltids-
tjänster försvann under det första halvåret, som 
en direkt följd av krisen. Världsfacket har genom 
sammanställningar av flera enkätundersökningar 
konstaterat att de allra flesta länder och ekonomier 
i världen har stått totalt oförberedda. I ungefär 80 
procent av länderna har särskilda insatser vidtagits 

för att upprätthålla ekonomin och jobben, men i 
20 procent saknas åtgärder, vilket drabbar arbets-
tagare väldigt hårt. Många fackliga organisationer 
(i 70 procent av länderna) vittnar om att de hårda 
restriktionerna till följd av nedstängningen av verk-
samheter och länder har inneburit att de fackliga 
rättigheterna inskränkts. I en del länder utnyttjas 
möjligheterna att begränsa organisations- och 
strejkrätten för att kunna hålla tillbaka de fackliga 
organisationerna.

Europafacket har under våren sammanställt en 
rapportserie, Covid-19 Watch, på sin hemsida, om 
effekterna av krisen för Europas arbetstagare. Un-
der hösten har Europafackets påverkansarbete i 
huvudsak syftat till att öka inflytandet från de soci-
ala parterna i arbetet med återhämtningsplanerna 
både på EU-nivå och i medlemsländerna. 

EU:s initiativ för rättsligt ramverk 
för minimilöner
Året har präglats mycket av EU:s initiativ för ett 
rättsligt ramverk för minimilöner. Saco har arbetat 
intensivt med denna fråga under hela året. Ett 
omfattande och gott samarbete har genomförts 
mellan arbetsmarknadens alla parter. Under våren 
publicerade EU-kommissionen två samråd som 
Saco svarade på. Innehållet i dessa föranledde att 
aktivt påverkansarbete för att kommissionen inte 
skulle lägga fram förslag om direktiv. Under hösten 
kom så initiativet från kommissionen i form av ett 
direktiv. 

Efter att ha analyserat förslaget till direktiv om 
minimilöner intensifierades arbetet för att påverka 
kommissionen, den svenska regeringen och riks-
dagen med målsättningen att åstadkomma ett gult 
kort. Det var dock inte tillräckligt många nationella 
parlament som lämnade ett motiverat yttrande för 
att ge kommissionen gult kort varpå processen 
nu gått in i ett förhandlingsskede. Dock invän-
tar EU-förhandlingarna ett yttrande från Rådets 
rättstjänst om direktivförslagets rättsliga grund. 
Detta väntas i februari/mars 2021 och först därefter 
förväntas förhandlingarna starta på riktigt. 

Saco i världen
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pågår arbetet för fullt i kommissionen och DG Just 
som har frågan. Saco har tillsammans med LO och 
TCO spelat in ett underlag till DG Just där Saco 
delger sin syn på arbetet med lönekartläggningar 
och jämställda löner. 

Saco har svarat på ett öppet samråd angående 
kommissionens aviserade Action Plan for Imple-
menting the European Pillar of Social Rights. Sacos 
inställning är fortsatt att pelaren ska genomföras 
på annat sätt än bindande lagstiftning, vilket aldrig 
var meningen när den antogs i Göteborg. Ett nytt 
toppmöte planeras under våren 2021 i Porto. Kom-
missionen väntas lämna sitt förslag i mars 2021. 
Mycket tyder på att toppmötet i Porto kommer att 
leda till ett omfattande arbete för att skydda parts-
modellen från ytterligare lagstiftning på EU-nivå. 

Brysselkontoret 
Brysselkontoret fick under våren en ny chef för 
kontoret och en ny senior handläggare. Tillsam-
mans med dessa har ett spännande arbete med 
ökade ambitioner kring påverkansarbete i Bryssel 
tagit fart. Brysselkontorets styrelse har antagit en 
påverkansstrategi som beskriver hur LO, Saco och 
TCO tillsammans med BK kan öka det fackliga 
inflytandet i Bryssel. Flera insatser har redan gjorts 
och BK är på god väg att utöka sina relationer med 
både kommissionen, EP och svenska representa-
tionen i Bryssel. BK är också en viktig aktör i det 
nordiska samarbetet på plats i Bryssel. 

Seminarieserie om EU
LO, Saco och TCO genomförde det första av tre 
fackliga digitala framtidsseminarier om EU. Se-
minarierna riktar sig till ledande personer och 
tjänstemän i våra respektive medlemsförbund med 
särskilt intresse för EU-frågor. Syftet med semina-
rierna är att öka kunskapen om utvecklingen inom 
EU, hur den påverkar den svenska partsmodellen 
och hur vi som fackliga organisationer ska arbeta 
med EU-frågorna framöver. Särskilt diskuteras hur 
EU- strävan mot ett socialt Europa kan leda till 
ökad EU-reglering på en rad områden som i Sveri-
ge hanteras av arbetsmarknadens parter. 

Under hösten genomförde Saco tillsammans med 
LO och TCO möten med bland annat EU-kommissi-
onär Nicolas Schmit, partigruppen EPP i EU-parla-
mentet och 12 av de svenska ledamöterna i EP. 

Under 2021 väntar ett omfattande påverkansar-
bete för att åstadkomma så liten skada på den 
svenska partsmodellen som möjligt vad gäller 
detta direktiv. 

Förhandlingarna om 
frihandelsavtal mellan EU och 
Storbritannien
Efter att Storbritannien trädde ur EU den 31 januari 
i år har förhandlingarna om ett frihandelsavtal 
inletts. Efter fyra genomförda förhandlingsrundor 
under våren ägde en halvtidsavstämning, i form 
av ett högnivåmöte mellan EU och Storbritannien, 
rum den 15 juni. Parterna enades då om att inten-
sifiera förhandlingsarbetet under sommaren och 
att försöka finna samförstånd om grundläggande 
principer för en överenskommelse. Det bekräfta-
des också att det inte skulle bli någon förlängning 
av övergångsperioden. 

Höstens förhandlingar kantades av diskussioner 
och möten utan framgång. Det var framför allt tre 
frågor som förhindrade en överenskommelse. Själ-
va avtalsstrukturen, utformningen av bestämmel-
serna om rättvisa konkurrensvillkor och fiskerätts-
frågor. I slutet var det fortsatt fiskerifrågorna som 
var de svåraste. Men strax före årsskiftet blev man 
överens och ett avtal finns på plats.

Övriga EU-frågor
Några frågor som Saco agerat i bör särskilt näm-
nas. Det är frågor som befinner sig i ett initialt läge 
men som kan komma att få mycket stor betydelse 
för partsmodellen och Sacos arbete under 2021. 

Ursula von der Leyen lovade att kommissionen 
inom 100 dagar skulle lägga fram ett initiativ kring 
lönetransparens och jämställda löner. Detta har 
blivit uppskjutet två gånger under hösten och nå-
got initiativ har inte kommit under 2020. Däremot 
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Union to Union
Under 2020 har arbetet inom Union to Union 
framför allt handlat om att genomföra en hand-
slagsprocess. Det så kallade handslaget syftar till 
att inom organisationen skapa en tydligare rollför-
delning mellan kansli och medlemsorganisationer, 
förbättra samarbetet och internkommunikation 
samt öka tillit och förtroende inom Union to Union. 
Saco har deltagit i en arbetsgrupp som bidragit till 
att föra handslagsprocessen framåt. Arbetet är vid 
utgången av verksamhetsåret 2020 i ett avslutan-
de skede där slutskrivning och förankring av vissa 
dokument återstår. 

Turkiska forskare på 
gästforskarbesök i Sverige
Saco inledde ett projekt om Turkiet efter att ha 
beviljats medel från Union to Union. En första resa 
till Istanbul och Ankara genomfördes i december 
2019 för att träffa KESK (facklig centralorganisation 
för offentliganställda) och DISK (facklig centralor-
ganisation för privatanställda). SULF och Lärarnas 
Riksförbund är involverade i projekt om Turkiet (LR 
på egna medel). 

I olika fackliga tidningar publicerades reportage 
om resan och om det fackliga samarbetet. Särskilt 
fokus har legat på de turkiska fackens situation 
under undantagstillståndet efter statskuppsförsö-
ket år 2016.

Under våren 2020 blev Saco kontaktat av turkis-
ka forskare, som delegationen hade träffat under 
resan. Dessa önskade fortsätta samarbeta för 
att söka forskningsmedel via Svenska institutets 
program riktat till turkiska forskare. Samarbetet har 
mynnat ut i tio månaders forskningsmedel för två 
turkiska forskare med placering på Uppsala univer-
sitet. 

Från mitten av augusti 2020 till juni 2021 kommer 
forskarna att studera hur undantagstillståndet han-
terats bland turkiska fack och hur den akademiska 

friheten inskränkts i Turkiet under senare år samt 
jämföra svenska och turkiska kollektivavtalsmodel-
ler. 

ILO 
ILO fyllde 100 år 2019. År 2020 hade Sverige 
varit medlem i ILO i 100 år. Med anledning av 
detta publicerade den svenska ILO-kommittén en 
antologi om ILO-arbetet ur ett svenskt medlem-
skapsperspektiv. Den 17 november anordnades en 
digital konferens för att lansera antologin. Under 
konferensen deltog bland andra arbetsmarknads-
minister Eva Nordmark och ILO:s generaldirektör 
Guy Ryder. Göran Arrius träffade Guy Ryder digitalt 
i samband med denna konferens.

International Labour Conference, ILC, är ILO:s årli-
ga arbetskonferens vilken blev uppskjuten till 2021 
på grund av Covid-19. Annars har verksamheten 
rullat på som vanligt. Saco har deltagit i 

Nordiska ILO-gruppens två digitala möten. Svens-
ka ILO-kommittén har haft fem sammanträden, 
varav tre digitalt, i vilka Saco har deltagit på alla. 

LO, Saco och TCO skrev under hösten ett gemen-
samt brev till arbetsmarknadsministern. Brevet 
handlade om viljan att arbetsmiljö ska inkluderas 
i ILO:s regelverk om grundläggande principer och 
rättigheter i arbetslivet. 

Belarus
Saco har tillsammans med övriga nordiska fack 
engagerat sig i den oroande utvecklingen i Bela-
rus. NFS skickade ett brev till Belarus ambassadör 
i Sverige där man framförde sin djupaste oro över 
utvecklingen och på det sätt presidentvalet gick 
till. Brevet framförde protester mot det våldsamma 
sätt på vilket regimen behandlar civila medborgare 
som demonstrerar och särskilt hur medlemmar i 
fackföreningar behandlas. Brevet resulterade i ett 
möte mellan ordförandena i LO, Saco och TCO och 
ambassadören. 
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Coronaaktiviteter
Akademikerjobb i krisen
Sacoförbundens yrkesgrupper har påverkats på 
olika sätt av coronakrisen. Många medlemmar, inte 
minst inom välfärden, har haft en enorm arbets-
belastning medan medlemmar i andra branscher 
har varslats på grund av minskad eller obefintlig 
efterfrågan. Sacoförbunden har snabbt tecknat 
korttidsavtal, utformat nya riktlinjer och krav samt 
hanterat medlemsrådgivning under högtryck. 

Detta uppmärksammades i den digitala kampan-
jen Akademikerjobb i krisen – en inläggsserie på 
Facebook, Instagram och på hemsidan, där Saco 
under våren veckovis lyfte några av Sacoförbun-
dens yrkesgrupper. 

Syftet med kampanjen var att visa på nyttan av 
akademiker, hur de påverkas av krisen samt lyfta 
förbundens viktiga arbete för att säkerställa goda 
arbetsvillkor och dräglig arbetsmiljö. Mellan april 
och juni publicerades totalt 25 inlägg under #aka-
demikerjobbikrisen. 

I varje inlägg lyftes ett akademikeryrke som Sa-
coförbunden organiserar. Underlaget till texterna 
hämtades från respektive förbund. Varje förbund 
fick välja de yrken som skulle lyftas fram. Förbund 
som organiserar flera olika branscher kunde välja 
två yrken. Inläggen bestod av en genrebild på yr-
kesgruppen tillsammans med en text som beskrev 
dess situation under krisen, vad förbundet gör för 
att stötta och vilka åtgärder de vill se från reger-
ingen. 

Kampanjen föll ut väldigt väl. Inläggen fick stort 
genomslag i sociala medier och uppskattades av 
såväl befintliga som potentiella medlemmar. Varje 
inlägg annonserades på Facebook och Instagram 
mot respektive yrkesgrupp med goda resultat. 
Sammanlagt nådde inläggen runt 130 000 perso-
ner (räckvidd) och visades nästan en halv miljon 
gånger på skärm (exponeringar). Framför allt 
genererade inläggen mycket interaktion i sociala 
medier. Tillsammans har de lett till nästan 14 500 
reaktioner (gillanden), nästan 100 kommentarer 
och 328 delningar. Gensvaret från förbunden var 
så gott som uteslutande positivt och de delade i 
hög grad ”sina” inlägg. Innehållet var aktuellt och 
intressant för en bred målgrupp, vilket också gav 
nya följare till Sacos kanaler.

Samtliga texter finns att läsa på  
saco.se/akademikerjobbikrisen. 

Regelbundna möten med 
Regeringskansliet
I början av pandemin, den 11 mars, hade Sacos 
ordförande Göran Arrius ett möte med statsmi-
nister Stefan Löfven, finansminister Magdalena 
Andersson och näringsminister Ibrahim Baylanstas 
om coronavirusets ekonomiska effekter. Frågor 
som lyftes var: Vilka effekter ser vi hittills? Identifie-
rade behov av åtgärder?
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Därefter har Regeringskansliet regelbundet bjudit 
in arbetsmarknadens parter för att fånga upp 
erfarenheter av hur regeringens coronaåtgärder 
fungerat i olika sektorer, och eventuella ytterligare 
behov av åtgärder. Mötena har rört olika teman 
såsom korttidsarbete, behov av kompetensutveck-
ling, regional varselsamordningen och regeringens 
insatser i budgetpropositionen.

Göran Arrius har också träffat regeringens corona-
samordnare Anders Ferbe. Inför dessa möten har 
inspel från förbunden samlats in.

Ett tydligt krav från Saco handlade om att rädda 
småföretagen genom att i press och sociala me-
dier och kräva tydligare insatser av regeringen för 
att rädda småföretagen. 

Sacos krav:  

• Ge företagare möjlighet att få a-kassa på deltid, 
alternativt möjlighet att utföra vissa arbetsupp-
gifter i företaget och ändå få full a-kassa under 
en begränsad period. 

• Utforma ett direktstöd till dem med enskild 
firma som har fått sänkt omsättning.

•  Gör det enklare och förmånligare för samtliga 
företag att göra avdrag för utbildning. 

•  Ge öronmärkt stöd till företag som satsar på 
utbildning för medarbetarna.

Sacos påverkansarbete för egenföretagare lyftes 
bland annat av Ekot, som intervjuade Lena Gran-
qvist.

Stort antal snabbremisser
Under året har Saco besvarat och hanterat ett stort 
antal snabbremisser i anslutning till coronapande-
min. Ibland var svarstiden så kort som 24 timmar. 
Remisserna rörde allt ifrån reglerna för stödet vid 
korttidsarbete, till smittrisker och skyddsutrustning. 
Se remissbilaga nedan.

Internkommunikation med 
förbunden 
När pandemin var ett faktum utsågs Sacos 
kommunikationschef Emma Nilsson och Sacos 
samhällspolitiska chef Lena Granqvist till coro-

nasamordnare på Sacokansliet. Uppgiften som 
coronasamordnare innebar att att inhämta infor-
mation om förbundens situation under krisen och 
löpande underrätta förbunden om Sacos politiska 
påverkansarbete och andra aktiviteter kopplade till 
den speciella situationen. 

Som ett led i arbetet skickades varje månad, 
ibland oftare, lägesrapporter med aktuella redogö-
relser för politikerbesök, debattartiklar med mera, 
till Sacostyrelsen, och till ordförande, kanslichefer, 
samhällspolitiska chefer, förhandlingschefer och 
kommunikationschefer i federationen. Digitala 
träffar genomfördes med kommunikationscheferna 
i federationen varannan vecka för att underlätta 
kommunikationsflödena.

Andra opinions- 
bildande aktiviteter
Möten med politiker
Arbetet med att träffa politiker har varit intensivt 
hela året. Förutom löpande träffar med regering-
ens coronasamordnare Anders Ferbe har bland 
annat följande träffar ägt rum:

• Möte med statsminister Stefan Löfven, arbets-
marknadsminister Eva Nordmark och närings-
minister Ibrahim Baylan

•  Möte med utrikesminister Ann Linde

•  Möte med Svenskt Näringslivs ansvarig för 
arbetsmarknadsfrågor Mattias Dahl

•  Möte med Liberalernas partiledare Nyamko 
Sabuni

•  Möte med justitieminister Morgan Johansson

•  Möte med Sveriges Kommuner och Regioner

•  Regelbundna avstämningar med Näringsdepar-
tementet och Arbetsmarknadsdepartementet

•  Möte med handelsminister Anna Hallberg

•  Möte med högskoleminister Matilda Ernkrans

•  Möte med infrastrukturminister Thomas Eneroth

•  Möte med socialförsäkringsminister Ardalan 
Shekarab
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Federationsintern kommunikation

Under 2020 har den federationsinterna kommuni-
kationen utvecklats på flera sätt. Flera initiativ var 
redan på gång, men pandemin har påskyndat den 
digitala kommunikationen och även om vi inte träf-
fats fysiskt har kontaktytorna på andra plan ökat. 

Nätverk 
Under föregående verksamhetsperiod genomför-
des en översyn av de nätverk i federationen som 
samordnas av Sacokansliet. Ett antal förändringar 
och prioriteringar genomfördes på uppdrag av 
kanslicheferna i federationen för att skapa förut-
sättningar för ännu bättre och effektivare dialog 
och samarbete inom federationen. Sedan tidigare 
befintliga nätverk och deras arbetsformer för-
tydligades och en del lades ner då behovet inte 
kvarstod. 

Under 2020 startade flera av de fastställda nät-
verken och arbetsgrupperna digital verksamhet 
på Microsoft Teams för att möjliggöra kontinu-
erliga avstämningar, löpande erfarenhetsutbyte 
samt samarbete i sakfrågor. Att skapa digitala 
plattformar för nätverken har varit en central del 
i strategin sedan tidigare, men visade sig vara 
både en nödvändighet och framgångsfaktor under 
Covid-19-pandemin. 

Till exempel har kanslichefsnätverket, förutom re-
gelbundna digitala möten, haft kontinuerlig dialog 
på Teams, Sacoförbundens juristnätverk (Saco-J) 
har samarbetat intensivt bland annat i coronafrå-
gor och Demokratigruppen har haft givande kun-
skapsutbyte kring digitala kongresser.

Sacos kontaktbok
Saco har ett uppdrag från förbunden att upprätt-
hålla möjliga kontaktvägar inom federationen. Ett 
sätt är att vi tillhandahåller en federationsgemen-
sam digital kontakbok som innehåller kontaktupp-
gifter till anställda på Sacokansliet, Sacoförbunden 
samt personer med förtroendeuppdrag inom 

federationen. 

Under året har ett arbete gjorts med att uppdatera 
och förbättra denna. Kontaktboken kommer att bli 
tillgänglig för förbunden i början av 2021 och  
Sacokansliet ska fortsättningsvis påminna förbun-
den var sjätte månad om att skicka in sina upp-
dateringar så inga personuppgifter felaktigt finns 
med i våra register.

Federationsnytt
Sacostyrelsens nyhetsbrev, Federationsnytt, som 
riktar sig till förbundens styrelseledamöter och 
kanslichefer samt Saco studentråds styrelsele-
damöter, skickades ut regelbundet i anslutning 
till årets styrelsemöten. Fokus har legat på större 
gemensamma sakfrågor och styrelsens beslut i 
dessa, såsom LAS-utredningen och minimilönefrå-
gan, den pågående framtidsutredningen, viktiga 
påverkansprojekt samt federationsutvecklingen. 
Ett annat uppskattat inslag har varit uppdateringar 
om renoveringen av Sacos fastighet på Lilla Nyga-
tan 14.

Förbundsbesök
Under 2020 har Sacos ordförande Göran Arrius 
och kanslichef Mari Ternbo besökt styrelsemöten 
och kanslimöten i förbunden. Syftet har varit infor-
mera om och inbjuda till dialog om aktuella frågor. 
Bland det som tagits upp återfinns Sacos påver-
kansarbete med anledning av pandemin, föränd-
ringarna av LAS, förslaget i EU om minimilöner och 
framtidsarbetet inom federationen. 

Besöksserien inleddes hösten 2019 och vid 
utgången av 2020 hade 36 av 42 besök genom-
förts. De återstående sex besöken planeras att 
genomföras under 2021. 

Federationsutveckling och -stöd 
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Stöd till federationen och 
förhandlingsorganisationerna
Sacokansliet bidrar genom statistik- och pensions-/
försäkringsfunktionen till förbundens och deras 
förhandlingsorganisationers verksamhet.

Genom faciliterande av nätverken för förbundens 
förhandlingschefer respektive statistikansvariga 
samordnar Sacokansliet ett löpande erfaren-
hets- och informationsutbyte samt beredning av 
olika federationsgemensamma sakfrågor. Såsom 
exempel ryms under verksamhetsåret 2020 bland 
annat LAS- och minimilönefrågan, utvecklingen av 
nya Saco Lönesök, GDPR-frågor och övergripande 
statistiksamarbete.

Federationsgemensamt GDPR-
arbete
Under verksamhetsåret 2020 har arbetet med 
att etablera personuppgiftsbiträdesavtal mellan 
förbunden och Sacos kansli slutförts. Därmed finns 
nu PuB-avtal inklusive heltäckande instruktioner 
som framåtsyftande beskriver den personupp-
giftshantering som följer av förbundens uppdrag 
till kansliet. Eventuella uppdateringar och kom-
pletteringar kan komma att behöva göras följsamt 
senare verksamhetsutveckling.

Förbundens instruktioner täcker Sacokansliets 
medverkan vid inhämtning av partsgemensam 
statistik, tillhandahållande av lönestatistiska data i 
statistikverktygen Saco Lönesök och Mystik samt 
tillhandahållande av ett federationsgemensamt 
medlemsregister, möjliggörande av gallring av da-
tabaser och anonymisering och pseudonymisering 
av individdata etc.

Sacokansliet biträder förbundens förhandlings-
verksamhet vid utveckling av statistik- och PuB-av-
tal samt tekniska lösningar vid framtagande av 
partsgemensam statistik, allt i syfte att åstadkom-
ma ökad efterlevnad av GDPR. Detta har under 
verksamhetsåret 2020 särskilt gällt kommunal 
sektor.

Under 2020 har Sacokansliet arbetat vidare med 
åtgärder föranledda av den under 2019 genom-
förda informationssäkerhetsgenomlysningen 
av statistikfunktionens alla delfunktioner, liksom 
Sacokansliets verksamhet i övrigt. I detta arbete 
involveras Sacokansliets dataskyddsombud. 

Sacos dataskyddsombud har hanterat inkomna frå-
gor från förbunden. Många frågor har haft ett fokus 
på digitala lösningar och nya system. En annan 
metod för stöd till förbunden har varit genom de 
tio månadsbrev (ej under sommaren) som gått ut. 
I månadsbreven lyfts bl a viktiga domar och när 
europeiska dataskyddsstyrelsen antar nya vägled-
ningar. Inom dataskyddsarbetet har arbetet även 
skett genom utbildningar för några förbund, upp-
följning med förbund där Sacos dataskyddsombud 
agerar DSO (dataskyddsombud) och granskningar 
av personuppgiftsbiträdesavtal. 

Det finns ett nätverk där dataskyddsombud inom 
LO, Saco och TCO samverkar och där även en 
representant från Lärarnas Riksförbund finns med. 

Tydligt under året är att det blivit fler frågor kopp-
lade till digital kommunikation såsom cookies på 
webben och utveckling av olika system. Då den 
tekniska utvecklingen fortsätter kommer detta 
högst troligen vara en trend som fortsätter

Statistikfunktionen
Sacos statistikfunktion hanterar enligt uppdrag 
förbundens och förhandlingsorganisationernas 
medlems- och lönestatistik. Detta inbegriper regis-
terhållning, tillhandahållande av tekniska lösningar 
såsom databaser, löneenkätverktyg, applikationer, 
serverhållning, kvalificerad och omfattande data-
hantering.  

Sacokansliet har under 2020 – efter ett större 
utvecklingsarbete - sjösatt en ny och förbättrad 
applikation för det federationsgemensamma med-
lemsregistret. Sacokansliet har samtidigt – även 
detta för ökad informationssäkerhet och använ-
darvänlighet – utvecklat och implementerat en ny 
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filöverföringsapplikation, som jämte medlemsre-
gistret utgör ett stöd för förbundens lokalfackliga 
verksamhet.

Under 2020 har utvecklingsarbetet kring ett för-
bättrat Saco Lönesök intensifierats. Projektet leds 
av en extern projektledare i samarbete med ett 
externt IT-företag, och inbegriper avstämning med 
olika federationsinterna nätverk, iterativt utveck-
lingsarbete med styrgrupp, expertgrupp inklusive 
Sacokansliets egna statistiker, samt referensgrupp 
med företrädare för berörda förbund, testgrupper 
etc. Vid utgången av 2020 planeras för lansering 
under senvintern/våren 2021.

Sacos statistikexperter har under verksamhets-
året 2020 på förfrågan aktivt biträtt flera förbund 
med att utveckla deras löneenkäter. Sacokansliet 
tillhandahåller även fortsättningsvis ett federa-
tionsgemensamt enkätverktyg som bland annat 
används för förbundens årliga löneenkäter.

Sacos statistiker har under 2020, likt tidigare, 
biträtt både Saco-S och AkademikerAlliansen 
i löpande partsgemensamt statistikarbete och 
partsgrupper. De har därutöver biträtt Saco-S både 
vid utvärdering av det statliga löneavtalet och i det 
inledda arbetet om översyn av statistikavtalet inom 
statlig sektor. 

Pensions- och 
försäkringsfunktionen
Sacos pensions- och försäkringsfunktion bedriver 
på uppdrag av förbundens förhandlingsorganisa-
tioner förhandlingsarbete, avtalsvård och annat 
partsgemensamt arbete inom pensions- och för-
säkringsavtalsområdet.  

Sacos pensionsexperter har under verksamhets-
året 2020, vid sidan om det löpande arbetet med 
avtalsvård och partsgemensamt arbete, bistått 
Saco-S i förhandlingarna om förbättrade uttagsreg-
ler av tjänstepension och utvidgad möjlighet att få 
äldre livräntor i statlig sektor värdesäkrade. Under 
2020 inleddes, tillsammans med övriga arbets-
tagarorganisationer på statliga området, förbere-

dande arbete inför avtalsrörelsen 2020 rörande 
anpassningar av det statliga tjänstepensionsavta-
let till höjda lagstiftade pensionsrelaterade åldrar 
samt höjda pensionsavsättningar.

Sacos pensionsexperter har, på uppdrag av Aka-
demikerAlliansen och i nära samarbete med OFR 
och Kommunal, fortsatt biträtt förhandlingsorga-
nisationen i förhandling med Sveriges kommuner 
och regioner under 2020. Syftet är att åstadkom-
ma förbättrade avtalsreglerade pensionsnivåer 
och anpassning av tjänstepensionsavtalet till höjda 
lagstiftade pensionsrelaterade åldrar inom social-
försäkringssystemet.

Medlemsstatistik
Vid utgången av 2020 redovisade förbunden sam-
mantaget en total medlemsökning om cirka  
3 100 medlemmar, vilket innebär att Sacofederatio-
nen vid årsskiftet 2020/2021 hade över 709 000 
anslutna akademiker. Andelen yrkesverksamma 
medlemmar ökade under samma period med 2,8 
procent.

Saco utvecklar 
Sveriges akademiker.

Tillsammans utvecklar 
vi Sverige.

”
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Styrelsen
Sacos styrelse sammanträdde vid tretton tillfällen 
under 2020, av vilka fyra var extrainsatta styrelse-
möten och ett var per capsulam-möte. Några av 
de frågor som styrelsen ägnat stor tid åt har varit 
federationens framtidsarbete, LAS-frågan samt 
coronapandemin och dess påverkan på arbets-
marknaden och federationen. Arbetsförmedling-
ens analyschef Annika Sundén gästade styrelsen 
i maj. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark 
medverkade vid styrelsemötet i juni. EU-minister 
Hans Dahlgren medverkade vid styrelsemötet i 
september för att prata om EU och om frågan om 
minimilöner. Infrastrukturminister Tomas Eneroth 
gästade Sacos styrelse på styrelsemötet i oktober 
för att berätta om regeringens framtida satsning på 
infrastruktur. 

Ordföranderådet
Ordföranderådet som var planerat att hållas i mars 
ställdes in p g a coronapandemin. I stället anordna-
des ett kortare, digitalt ordföranderåd med corona-
fokus i början av april. Med anledning av pandemin 
ändrades det inplanerade internatet i september 
till ett digitalt halvdagsmöte. Under detta ordfö-
randeråd fokuserade de förbundsordförande och 
förbundsdirektörer som deltog främst på framtids-
utredningen i federationen, men även punkterna 
”Omvärlden, pandemin och federationen” samt 
”Aktuellt i federationen” avhandlades.  

Organisation och ledning

Styrelsen ledamöter under 2020  
har varit:
Göran Arrius, ordförande

Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer, förste 
vice ordförande

Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR, 
andre vice ordförande

Ulrika Edwinson, Sveriges Psykologförbund

Mats Ericson, Sulf

Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund

Magnus Hedberg, Akavia

Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna

Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter

Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund

Heidi Stensmyren, Sveriges läkarförbund

Adjungerad under 2020:  
Mimmi Rönnqvist, ordförande Saco studentråd
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Framtidsutredningen

Utifrån propositionen ”Saco i framtiden”, som 
antogs av Sacos senaste kongress, fortsatte och 
intensifierades arbetet med att ytterligare identi-
fiera federationens styrkor och de utmaningar som 
förändringar i omvärlden innebär.

Under vårterminen genomförde framtidsutredning-
en ett möte med förbundsföreträdare och externa 
aktörer för att samla in medskick till utredningen. 
I februari samlades federationen i en workshop 
kallad Framtidssmedjan, med syfte att stämma av 
utredningens olika delar och skapa möjligheter att 
gemensamt börja dra slutsatser och samla in idéer 
till fortsatt utvecklingsarbete. 

Under hösten beslutade styrelsen att om fyra 
delprojekt:

•  Effektivt påverkansarbete

•  Gemensamma federationsvärderingar

•  Federationskontrakt ang uppdrag och rollför-
delning

•  Demokrati- och inflytandefrågor

En plan för ett mer effektivt påverkansarbete 
antogs av styrelsen redan i december 2020. De 
övriga delprojekten arbetar styrelsen vidare med. 
Intentionen är att möjliggöra beslut som rör de fyra 
områdena vid kongressen 2021. I samtliga del-
projekt är förbunden på lite olika sätt involverade: 
genom arbetsgrupper och workshopar med bland 
annat kanslichefer och företrädare för förhand-
lingsorganisationer samt ordföranderåd etc. 

Fastighet, ekonomi och IT
Under året har renoveringen av Sacos fastighet på 
Lilla Nygatan 14 fortgått. Renoveringen gick enligt 
plan och återflytten fick till och med ett tidigare 
datum än vad som ursprungligen var sagt. Tre vå-
ningsplan (tidigare två) kommer att finnas för uthyr-
ning till externa hyresgäster, varav kontrakt teckna-
des under 2020 för ett våningsplan. Plan 1 och 2 
blir konferensverksamhet, med fler konferensrum 
än tidigare för uthyrning. De coronaeffekter som 
påverkade själva renoveringen löstes löpande så 

den mest märkbara effekten är att det varit svårare 
att få hyresgästvåningsplanen uthyrda. 

Kansliet har infört ett nytt budget- och prognossys-
tem, vilket ger verksamheten bättre möjligheter att 
följa upp utfall mot budget i realtid. Ett arbete med 
en översyn av alla löpande kostnader på kansliet 
genomfördes under året. 

Arbetet med åtgärder för riskminimering inom 
IT-området fortsatte under hösten, och en gedigen 
översyn av befintligt avtal gällande Sacos outsour-
cing av IT gjordes, och ett nytt avtal skrevs. 

Personal och arbetssätt 
Kansliet har under 2020 både anpassat sig till att 
jobba tätt tillsammans i tillfälliga lokaler i kontors-
hotell – p g a renoveringen av fastigheten på Lilla 
Nygatan – och senare till att arbeta hemifrån på 
grund av coronapandemin. Genom flera kortare 
utbildningsinsatser och genom att arbeta hemi-
från har kansliet tagit ett stort digitalt kliv. Helt 
nya digitala mötesformer har kommit till och en 
helt ny digital struktur har byggts upp för delande 
av information, ökad transparens och ytterligare 
tillgänglighet. 

Rekrytering av dataskyddsombud och pressansva-
rig genomfördes under våren och de nya kollegor-
na tillträdde tjänsterna under september månad.

Utifrån det uppdrag som styrelsen lämnade till 
kansliet i september 2020 att arbeta för utveck-
ling och effektivisering av verksamheten har bl.a. 
en översyn gjorts av befintliga avtal och andra 
köpta tjänster. Vidare har en organisationsöversyn 
påbörjats som under december resulterade i ned-
dragningar av två tjänster.

Under årets kanslimöten har företrädare för 
Sacoförbunden medverkat och berättat om sina 
respektive förbund, både om framgångar och om 
utmaningar. Detta har varit lärorikt och mycket 
uppskattat av Sacokansliet, där medarbetarna 
vanligtvis har kontakt med andra med liknande 
roller på förbunden, men inte alltid kännedom om 
förbundens verksamhet på ett mer övergripande 
plan.
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Bilagor
Bilaga 1 – Sacos viktigaste medieaktiviteter 2020
 
Kommissionens underlag om minimilöner respekterar inte den svenska kollektivavtalsmodellen 14 januari Pressmeddelande

Saco växer – mer än 700 000 akademiker är nu med i ett Sacoförbund 31 januari Pressmeddelande

LO, TCO och Saco: Stopp för fiktiva arbeten 13 februari Debattartikel

LO, TCO och Saco tar avstånd från Europafackets svar om minimilöner 25 februari Pressmeddelande

Januaripartiernas danska modell löser inget 1 mars Debattartikel

Gränsen passerad när politiker hotar facket 2 mars Debattartikel

En mans yrkesliv ger 3,7 miljoner mer i plånboken 6 mars Pressmeddelande

Historiskt krisläge kräver ny arbetsmarknadspolitik 30 mars Debattartikel

Välkomna satsningar på jobb och a-kassa, men krispaket för egenföretagare behövs 15 april Pressmeddelande

Regeringen kan göra mer för världens arbetstagare 27 april Debattartikel

Sacos krav till regeringen: satsa på kompetensutveckling och glöm inte bort de små företagen i 
krisen

29 april Nyhet

Saco Studentmässor ställer om till digitalt 14 maj Pressmeddelande

Alltför otydligt uppdrag för studenthälsor 19 maj Pressmeddelande

Vi förstår inte Försäkringskassan 20 maj Debattartikel

Studenthälsans situation är orimlig 28 maj Debattartikel

LAS-utredningen - omodernt förslag som skapar tysta och rädda arbetsplatser 1 juni Nyhet

Nej, anställda har inte för mycket trygghet 2 juni Debattartikel

Ny press- och opinionsansvarig på Saco 11 juni Pressmeddelande

Sveriges arbete för global rättvisa sätts på prov 11 juni Debattartikel

Gör a-kassan till en riktig omställningsförsäkring! 16 juni Nyhet

LAS-utredningens förslag kan leda till sämre kompetensutveckling 3 juli Debattartikel

Sacoförbunden fortsätter att växa 2 september Pressmeddelande

100 000 arbetslösa akademiker – nu krävs åtgärder 8 september Nyhet

Nu etableras Saco Utbildning 10 september Nyhet

Att försvaga anställningsskyddet är inte lösningen 16 september Debattartikel

Akademikernas företag får inte slarvas bort i krisen 18 september Debattartikel

Saco kommenterar budgeten: Historiskt hög arbetslöshet kräver ännu mer 21 september Pressmeddelande

LO, TCO och Sacos krav: Stoppa våldet mot fackligt aktiva i Belarus 22 september Debattartikel

Dags för klarspråk om sjukförsäkringen! 30 september Debattartikel

Ny rapport: Högskoleutbildning lönar sig inte alltid 5 oktober Pressmeddelande

Stå emot EU:s minimilöner, regeringen 23 oktober Debattartikel

Saco: Överenskommelsen mellan parterna går före LAS-utredningen 23 oktober Pressmeddelande

Arbetslösheten rekordhög bland äldre akademiker 9 november Pressmeddelande

Ge fler möjlighet till hemarbete under pandemin 13 november Nyhet

Sverige måste stoppa EU:s minimilöner 20 november Debattartikel

EU minimum wage directive undercuts Scandinavian model 23 november Debattartikel

En likvärdig skola kräver att staten ta över ansvaret 24 november Debattartikel

Goda jobbchanser för akademiker om fem år 25 november Pressmeddelande

Det här vill Saco att regeringen tar med i arbetsmiljöstrategin 1 december Nyhet

Regeringen för passiv om EU:s minimilönedirektiv 22 december Pressmeddelande

Inbjudan till regeringen för möte om hårdare linje om minimilönedirektivet 22 december Pressmeddelande

Debattartiklar

Axplock av redaktionella artiklar

Moderaterna vill locka facken att frivilligt ändra LAS 30 juni

Unga måste börja jobba tidigare i livet 15 juni
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Bilaga 2 – Sacos viktigaste remissvar 2020
Arbetsmarknadsdepartementet
Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet, Ds 2020:14 R 45.20

En moderniserad arbetsrätt, SOU 2020:30 R 46:20

Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37 R 56.20

Ökad trygghet för visselblåsare, SOU 2020:38 R 63.20

Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – 
en analys av de rättsliga förutsättningarna, SOU 2020:41

R 64.20

EU-kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner i EU R 82.20

Arbetsmiljöverket

Förslag på tillfälliga föreskrifter maa Covid-19 R 0.20 Snabbremiss

Finansdepartementet
Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag) R 75.19

En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbete R 0.20 Snabbremiss

Stöd vid korttidsarbete i vissa fall R 0.20 Snabbremiss

Promemorian Förvalsalternativet inom premiepensionen R 20.20

Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget, SOU 2020:8 R 24.20

En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag R 38.20

Promemorian Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor R 48.20

Utvidgad tidsgräns för expertskatt R 51.20

Sänkt statlig inkomstskatt R 53.20

Promemorian Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med 
forskning eller utveckling

R 80.20

Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall R 86.20

ILO-Kommittén

ILO:s konvention (190) och rekommendation (206) ”Ending violence and harassment in the world of 
work”

R 67.19

Justitiedepartementet

Promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa 
specialiseringsutbildningar

R 25.20

Socialdepartementet 
Agenda 2030-delegationens slutbetänkande R 71.19

Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19 R 0.20 Snabbremiss

Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning och förebyggande tillfällig föräldrapenning med 
anledning av sjukdomen covid-19

R 0.20 Snabbremiss

Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt 
sjukt.

R 0.20 Snabbremiss

Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 R 0.20 Snabbremiss

Arbetsskador till följd av smittsamma sjukdomar R 0.20 Snabbremiss

Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön R 0.20 Snabbremiss

En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering, SOU 2020:6 R 13.20

Inkomstpensionstillägg, Ds 2020:7 R 26.20

En sjukförsäkring anpassad efter individen, SOU 2020:26 R 40.20

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, SOU 2020:24 R 43.20

Utbildningsdepartementet
Bättre studiestöd till äldre R 78.19

Förslag till förordning om statsbidrag för utveckling av branschvalidering R 0.20 Snabbremiss

Underhandsberedning av förslag om kompetensinsatser vid korttidsarbete R 0.20 Snabbremiss

Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande, SOU 2019:69 R 32.20

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska  friheten och tydliggöra lärosätenas roll för 
det livslånga lärandet 

R 39.20

Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning, SOU 
2020:33

R 62.20

En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, SOU 2020:28 R 68.20

Sveriges Riksdag

Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter R 41.20

Axplock av redaktionella artiklar

Moderaterna vill locka facken att frivilligt ändra LAS 30 juni

Unga måste börja jobba tidigare i livet 15 juni
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Bilaga 3 – Sacos representationsuppdrag 2019
Styrelser Namn Funktion 

Akademikernas a-kassa Göran Arrius Ordförande
Folk och försvar Göran Arrius Ordförande
Akademikernas a-kassas valberedning Mari Ternbo Valberedare

Heidi Stensmyren Valberedare
Heike Erkers Valberedare

Akademikernas a-kassas styrelse Heléne Robson Förste vice ordförande
Jens Jacobsson Andre vice ordförande
Lars Holmblad Ledamot
Lotta Hallgren Ledamot
Hans Dahlgren Ledamot
Andreas Mörck Suppleant
Malin Nordstrand Suppleant
Helena Pepa Suppleant
Robert Andersson Suppleant
Peter Löfvendahl Suppleant
Mats Johansson Suppleant, t.o.m. 2020-05-25

Akademikernas a-kassa
Ann-Charlott 
Juliusson

Revisor

Maria Andrén 
Bergström

Revisorssuppleant 

Alnas styrelse Jenny Måhlgren Ledamot
Folk och försvars styrelse Göran Arrius Ordförande 
Folk och försvar Richard Malmborg Valberedare
Folksam Liv Göran Arrius Ledamot 
Folksam Sak Åsa Fahlén 

Heidi Stensmyren
Ledamot 
Ledamot

Första AP-fonden Per Klingbjer Ledamot
Kungafonden Göran Arrius Huvudman
Svensk Insamlingskontroll Kerstin Bergh Ledamot

Peter Olding Ersättare
Stiftelsen Sveriges Nationaldag Arbetsutskott Göran Arrius Ledamot
TAM-arkiv styrelse Anders Thikan Ordförande

Erik Palmqvist Vice ordförande

Anders Berndt Ledamot

Tore Bengtsson Ledamot 
Sara Luthander Ledamot

TAM-arkiv Johan Ohlin Revisorssuppleant

TAM-arkiv valberedning Amanda Sjöquist Valberedare

Stressforskningsinstitutets styrelse Karin Fristedt Ledamot

Instanser för att avgöra tvister etc. 

Arbetsdomstolen Elisabeth Mohlkert
Lena Maier Söderberg
Lars Hallenberg
Paul Lidehäll

Ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Försvarsunderrättelsedomstolen Göran Arrius Ledamot
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Socialstyrelsen Martin Rödholm

Magnus Kåregård
Göran Magyar
Henrik Toremalm

Ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Nämnden mot diskriminering Lena Maier Söderberg
Mikael Smeds

Ledamot
Ersättare

Trafikskadenämnden
Marie Louise 
Strömgren

Ledamot

Olle Sandhaag Ledamot
Lars P Merkel Ledamot
Tore Hamnegård Ledamot
Kerstin Hildingsson Ledamot
Elisabeth Mohlkert Ledamot
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Myndigheter, insyns-, verksamhetsråd och referensgrupper

Arbetsförmedlingens partsråd Håkan Regnér Ledamot (t.o.m. 2020-12-31)
Ursula Berge Ledamot (t.o.m. 2020-12-31)
Ana Andric Ersättare (t.o.m. 2020-12-31)
Sofia Hylander Ersättare (t.o.m. 2020-03-16)
Patrik Nilsson Ersättare (fr.o.m. 2020-06-17)

Arbetsförmedlingen, Rådet för arbetslivsinriktad 
rehabilitering  

Thomas Andrén Ledamot 

Arbetsmiljöverket
Samråd med arbetsmarknadens parter Karin Fristedt Ledamot 
Försäkringskassans fackliga nätverk Thomas Andrén Ledamot 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens insynsråd Thomas Andrén Ledamot 
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering (IFAU): referensgrupp

Linda Simonsen Ledamot

Myndigheten för arbetsmiljökunskap
(Verksamhetsråd) Samverkansgrupp kunskap

Karin Fristedt Ledamot

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)
Rådet för Sveriges referensram för kvalifikation-er (SeQF)

Matz Nilsson Ledamot

Ana Andric Ersättare 

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) 
Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd 

Ana Andric Ledamot 

Statistiska centralbyrån (SCB)
Användarrådet för arbetsmarknadsstatistik   

Thomas Ljunglöf Ledamot

Universitetskanslerämbetet, referensgrupp för 
kvalitetssäkringssystem

Ana Andric Ledamot

Referensgrupp för regeringens kommission för jämställda 
livsinkomster

Lena Granqvist Representant i referensgrupp  
(fr.o.m. 2020-03)

Tillväxtverket & Svenska EFS-rådet Stock-holms regionala 
partner-skap (strukturfondspartnerskapet Stockholm)

Stina Hamberg  Ledamot

Johanna Alm Dahlin  Johanna Alm Dahlin  

Statskontorets regeringsuppdrag om arbetsrättsliga villkor Simon Vinge Kontaktperson

Referens- och expertgrupper för statliga utredningar

Utredningen om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över 
diskrimineringslagen (A 2019:03)

Mikael Smeds Expert

Utredningen om kommuners medverkan i den statliga 
arbetsmarknadspolitiken (A 2019:04)

Ursula Berge Representant i referensgrupp 
Betänkandet överlämnades  
2020-06

Utredning om arbetskraftsinvandring (dir. 2020:8) Ana Andric Expert

Jämlikhetskommissionen, (dir. 2018:07), referensgrupp Linda Simonsen 
ida Kåhlin

Expert 
Expert 
Betänkandet överlämnades  
2020-08-06

Utredning En moderniserad arbetsrätt, dir 2019:17 Lena Maier Söderberg Expert 
Uppdraget redovisades 2020-05-31

Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, 
grundad på inkomster 

Håkan Regnér Expert 
Uppdraget redovisades 2020-06-01

Utredningen om genomförandet av visselblåsardirektivet Helena Larsson Expert 
Uppdraget har redovisats  
2020-05-29

Utredningen om jämlik tandhälsa, (dir.2018:02), 
referensgrupp 

Fouzieh Eliassy Expert

Utredningen om bolags gränsöverskridande rörlighet inom 
EU (dir. 2019:95)

Helena Larsson 
Jenny Wahlbäck

Expert (fr.om. 2020-08-13) 
Expert (T.o.m. 2020-08-13)

Utredning Genomförande av direktivet om balans mel-lan 
arbetsliv och privatliv (dir. 2019:97)

Thomas Ljunglöf Expert 
Uppdraget redovisades 2020-12-15
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Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen och 
förmåner vid rehabilitering (S 2020:04)

Thomas Andrén Representant i referensgrupp

Referensgrupp HEInnovate Karin Åmossa Representant i referensgrupp
Utredningen Tydligt, enkelt och förutsägbart - Företa-gares 
trygghetssystem Dir 2020:71

Thomas Andrén Expert

Begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars på-verkan på 
offentligt finansierad hälso- och sjukvård (S 2020:13)

Karin Båtelson Expert (fr.o.m. 2020-10-13)

Referensgrupp om äldre i arbetslivet Karin Fristedt Expert (fr.o.m. 2020-11)
Utredningen om genomförande av ILO:s konvention 
om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet (A 
2020:02)

Sophie Silverryd Referensgruppsledamot 
(fr.o.m. 2020-11-16)

Internationellt

EU-Osha Arbetsmiljöbyrån Karin Fristedt Ordinarie 

CEDEFOP Ana Andric Ersättare 

EU-kommissionen 
EU:s rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor (The 
Advisory Committee for Safety and Health at Work (ACSH))

Karin Fristedt Ordinarie 

EU-kommissionen  
EU:s rådgivande kommitté för fri rörlighet för arbetstagare

Helena Larsson Ersättare (f r.o.m. 2020-09-20)

EU-kommissionen 
EU:s rådgivande kommitté för yrkesutbildning

Ana Andric Ersättare 

Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK) Benny Johansson Ordinarie 2020–2025

ETUC Collective bargaining and wage coordination 
committee

Lena Maier Söderberg Ersättare

ETUC Economic committee Simon Vinge Ordinarie  

ETUC Education and Training committee Ana Andric Ersättare

ETUC Executive Committee Göran Arrius
Mats Ericson
Laila Abdallah
Jenny Rydstedt

Ledamot
Ledamot
Ersättare (t.o.m. 2020-09-11)
Ersättare (fr.o.m. 2020-09-14)

ETUC Health and Safety Committee Karin Fristedt Ersättare 

ETUC International matters, Trade and International 
development committee 

Jenny Grensman Ersättare 

ETUC Labour and Internal Market Legislation committee Lena Maier Söderberg Ersättare 

ETUC Press, Communication and Campaigns Committee Emma Nilsson Ordinarie

ETUC Social Dialogue committee Laila Abdallah Ersättare (t.o.m. 2020-09-11)

ETUC Social Protection committee Helena Larsson Ersättare 

ETUC Standardisation Committee Karin Fristedt Ersättare 

ETUC Sustainable development, Energy and Climate 
Change committee 

Tobias Lundquist Ersättare 

ETUC Women's Committee Stina Hamberg Ordinarie  

ETUC Workers Participation, Company and Indus-trial 
Policies committee 

Jenny Wahlbäck Ersättare 

ETUC Youth Committee Åsa Ström Ordinarie  

NETLEX Lena Maier Söderberg Ordinarie 

Fackliga Brysselkontoret Göran Arrius Ordförande (t.o.m. 2020-03-30)

Göran Arrius Styrelseledamot (fr.o.m. 2020-03-30)

Laila Abdallah Styrelseledamot (t.o.m. 2020-09-11)

Jenny Rydstedt Styrelseledamot  (fr.o.m. 2020-09-14)

Fackliga Brysselkontoret Ulrica Herrlin Revisor 

Fackliga Brysselkontoret Clas-Göran Granåker Revisor ersättare 

Fackliga Brysselkontoret Amanda Sjöquist Valberedare
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Svenska ILO-kommittén Sophie Silverryd Ersättare 

NFS styrelse Göran Arrius
Åsa Fahlén

Ledamot samt i presidiet
Ledamot

BASTUN (Fackligt Östersjönätverk) Göran Arrius
Jenny Rydstedt

 Ledamot
Ledamot

Europautskottets styrelse Jenny Rydstedt Ledamot 

Strategigrupp Jenny Rydstedt Ledamot 

TUAC Arbetsgrupp för internationell handel, investeringar 
och multinationella företag  

Jenny Grensman Ledamot

TUAC Plenary Session Jenny Grensman
Laila Abdallah
Jenny Rydstedt

Ledamot
Ledamot (t.o.m. 2020-09-11)
Ledamot (fr.o.m. 2020-09-14)

ETUC Bureau Åsa Ström Ledamot

Nordvision Åsa Ström Sammankallande

ITUC General Council Göran Arrius Ersättare

Övrigt

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) Josefin Johansson 
Fredrik Hjulström

Vice ordförande 
Suppleant

Europaportalen Emma Nilsson
Stina Hamberg
Maria Östberg 
Svanelid

Ledamot
Ledamot
Ledamot

Europaportalens valberedning Amanda Sjöquist Valberedare (t.o.m. 2020)
ILERA-föreningen i Sverige, (International Labour and 
Employment and Relations Association)

Sofia Hylander
Ursula Berge

Ledamot (t.o.m. 2020-03)
Ledamot (fr.o.m. 2020-03)

Referensgrupp: Nätverket arbetsplatsnära FoU (Nätverket 
AFoU)

Johan Sittenfeld Ledamot

Rådet för integration i arbetslivet, (RIA) Göran Arrius
Pälle Kamali

Ledamot
Ledamot

SNS Forskningsprojektet: Skatter i en globaliserad värld, 
referensgrupp

Thomas Andrén Ledamot

Sveriges A-kassors försäkringsråd Thomas Andrén Ledamot

Union to unions styrelse Heike Erkers Vice ordförande 
Karin Båtelson Ledamot 
Laila Abdallah Ledamot  (t.o.m. 2020-09-11)
Peter Olding Ledamot (r.o.m. 2020-10-15)

Union to unions valberedning Amanda Sjöquist Valberedare
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Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är den samlande 
organisationen för Sveriges akademiker. Vi är en partipolitiskt obunden 
facklig centralorganisation. Sacos 21 självständiga förbund företräder 
yrkes- och examensgrupper från hela arbetsmarknaden, inklusive 
egenföretagare. Något som förenar våra medlemsförbund  
är akademisk utbildning, kunskap, kompetens och yrkesstolthet. Totalt 
är 700 000 akademiker medlemmar. Som företrädare för Sveriges 
akademiker är det självklart för Saco att ständigt påverka kunskaps- 
nivån i Sverige. Utbildning och forskning som ger kunskap är en 
investering för såväl samhället som individen och är en av de  
viktigaste faktorerna för tillväxt och utveckling av ett samhälle.

Saco, Box 2206, 10315 Stockholm 
tel vx: 08-6134800, www.saco.se
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