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Verksamhetsrapport januari–augusti 2021 

Inledning 

Perioden januari till augusti 2021 har i det stora och det lilla präglats av 

coronapandemins effekter. Akademiker har drabbats av 

långtidsarbetslöshet i större utsträckning än någonsin tidigare, och i 

arbetslivet har alla fått anpassa sig till fortsatta restriktioner liksom 

utmaningar och möjligheter med distansarbete.  

Saco har påverkat politiken i en rad aktuella frågor, till exempel för en 

mänskligare sjukförsäkring, för omställning och kompetensutveckling och 

för att bevara och utveckla den svenska modellen i minimilönefrågan. 

Stort fokus under första halvåret 2021 har legat på det fortsatta arbetet med 

Framtidsutredningen. Syftet är ett starkare Saco som federation och  

samhällsaktör. Ett intensivt arbete för ett effektivare påverkansarbete, 

gemensamma federationsvärderingar, federationskontrakt och demokratisk 

struktur har pågått för att kunna presenteras på kongressen i år.  

Det har varit ett intensivt halvår med fortsatt hemarbete och stor påverkan 

av pandemin. Samtidigt har det varit ett halvår som inneburit framtidshopp 

och utveckling. Federationen har tagit tydliga kliv mot ett mer modernt, 

vasst och tydligt Saco.  
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Opinion och påverkan 

I det samhällspolitiska program som kongressen antog 2017, med rubriken 

Med kunskap utvecklar vi Sverige, fokuseras på fyra områden. I ett  

prioriteringsarbete har tre övergripande områden identifierats: 

1. Framtidens arbetsliv: En trygg, växande och innovativ arbetsmarknad
2. Utbildning och forskning: Högre kvalitet på utbildning
3. Lön och livslön: Utbildning ska löna sig

Framtidens arbetsliv: En trygg, växande och innovativ 
arbetsmarknad 

En förutsättning för att akademiker ska orka jobba längre är ett hållbart 

arbetsliv, där den psykosociala arbetsmiljön är särskilt viktig. Hur ska vi 

hålla oss friska från student till pensionär och kunna utvecklas för att nå vår 

fulla potential under hela yrkeslivet? Traditionella fackliga frågor om 

anställningsvillkor och arbetsmiljö blir allt viktigare då arbetsmarknaden blir 

tuffare och arbetsklimatet hårdare med hot och våld som dagliga 

ingredienser i många akademikers arbetsliv. För att skapa förutsättningar 

för ett längre arbetsliv och godtagbara pensioner krävs ett brett spektrum 

av åtgärder på ett stort antal områden. 

Coronapandemin har gjort att många arbetsmiljöfrågor fått en delvis ny 

vinkel. En följd av pandemin är att många akademiker arbetar hemifrån och 

därigenom bidrar till att minska smittspridningen i samhället. Utöver vikten 

av att arbetsgivaren tar ansvar för arbetsmiljön för de medarbetare som 

jobbar på distans är det också viktigt att värna deras integritet. Genom 

digital teknik och digitala verktyg kan arbetsgivare förhållandevis enkelt 

övervaka medarbetarna och därför är det viktigt att arbetstagarna ges 

möjlighet till insyn och transparens vid användning av sådan teknik. Även 

vid plattformsarbete är det viktigt att värna integriteten för dem som utför 

arbete via digitala plattformar. 

Hur akademikernas arbetsmarknad utvecklas är viktigt att följa med hjälp 

av arbetslöshetsstatistik, inte minst eftersom pandemins effekter påverkar 

olika akademikergrupper i olika utsträckning. Vilket stöd behöver  

akademiker framöver? Även frågor om välfärdssystemen hamnar i centrum, 

liksom anställningstryggheten. Även studenternas situation behöver 

uppmärksammas. 

Den svenska partsmodellen bevaras bäst genom att den utvecklas och 

hålls relevant i en föränderlig värld. Där akademikerna finns och utövar sina 

professioner ska Saco finnas – om det så är på fabriksgolv eller på  

plattformar. Hur kan existerande arbetsrättsliga strukturer och system 

tillämpas för nya och atypiska sysselsättningsformer, exempelvis 

plattformsarbete? Och vilket behov finns det av anpassningar gällande 

socialt skydd, arbetsmiljö och kompetensutveckling? Frågorna om 

framtidens partsmodell står högt på den politiska dagordningen och är ett 

starkt och självklart inslag i Sacos påverkansarbete, inte minst på EU-nivå. 
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Frågor om framtidens arbetsliv i ljuset av pågående pandemi samt 

blickar framåt med fokus på återstart efter pandemin 

Många av de frågor som Saco vanligtvis jobbar med har under denna 

period av naturliga skäl beskådats genom ett coronaraster, men till skillnad 

från tidigare handlar diskussionerna nu alltmer om vad som händer efter 

pandemin. Under våren har fokus flyttats från att diskutera hanteringen av 

akuta krisåtgärder till att diskutera åtgärder för en återstart efter pandemin. 

De flesta tecken visar att ekonomin generellt har återhämtat sig mycket väl, 

trots att det finns tydliga orosmoln på arbetsmarknaden i form av ökande 

långtidsarbetslöshet som även drabbar akademiker. Saco har vid olika 

tillfällen deltagit i diskussioner om konsekvenser av den pågående 

pandemin och även deltagit i mer framåtblickande diskussioner. 

 

Distansarbete 

I februari genomförde Saco tillsammans med Novus Opinion en  

undersökning om akademikers arbetssituation och arbetsmiljö. Frågorna 

handlade om hur situationen förändrats för dem under pandemin och hur 

de ser på framtiden. 

 

Resultaten visade bland annat att många akademiker fått mer att göra och 

tar mer sällan pauser när de jobbat hemma under pandemin. Samtidigt har 

skärmtiden ökat kraftigt. 75 procent sitter nu sju timmar eller mer framför 

sin skärm. Förändringarna är tydligast bland kvinnor.  

 

Undersökningen kommunicerades via pressmeddelande i mars och fick  

genomslag i flera tidningar. 

 

Arbetsmiljön under pandemin 

Det har skett ett antal aktiviteter kring arbetsmiljöfrågor i samband med 

pandemin. Parterna inbjöds till ett möte med arbetsmarknadsminister Eva 

Nordmark om smittspridning, där Heike Erkers, Rickard Malmborg och 

Karin Fristedt deltog för Sacos räkning. Mötets tema var att ge en 

lägesrapport från olika delar av arbetsmarknaden och att peka på 

eventuella åtgärder som kan vidtas för att minska smittspridningen på 

arbetsplatser.  

 

I april hölls ett seminarium för förtroendevalda på Världsarbetsmiljödagen 

28 april tillsammans med LO och TCO med temat Pandemin i världen och 

Sverige ur ett arbetsmiljöperspektiv – erfarenheter och lärdomar. 
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Arbetsmarknadsläget för akademiker – särskilt viktigt att följa under 

pandemin 

Hur går det för akademikerna på svensk arbetsmarknad? 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 akademiker på svensk 

arbetsmarknad. Arbetslöshetssiffrorna är uppdelade på utbildning, ålder, 

kön och födelseregion. Att följa hur arbetslösheten utvecklas för 

akademiker har blivit särskilt viktigt under coronakrisen. Under en lång 

period har arbetslösheten bland akademiker varit relativt oförändrad, men i 

slutet av förra året började den stiga.  

 

Akademikernas arbetsmarknad 2020 

I april släppte Saco en rapport som beskriver arbetsmarknadsläget för  

akademiker under 2020. I rapporten konstateras att arbetslösheten bland 

akademiker ökade på bred front under 2020. Oavsett om statistiken 

fördelas på ålder, kön, utbildning eller födelseland så ökade arbetslösheten 

i fjol. Allra värst drabbas utrikesfödda och äldre som oftare blir 

långtidsarbetslösa. https://www.saco.se/opinion--fakta/rapporter-och-remis-

ser/rapporter/akademikernas-arbetsmarknad-2020/ 

 

Saco kommenterar vårbudgeten 

I samband med att vårbudgeten släpptes var Sacos tema på kommentar 

också på akademikerarbetslöshet: Regeringens budgetsatsningar på jobb 

och utbildning räcker inte. Saco saknar starkare åtgärder för omställning för 

såväl unga som äldre arbetslösa akademiker. 

 

Saco kommunicerade i ett pressmeddelande att arbetslösheten bland  

akademiker har ökat med 27 procent mellan 2019 och 2020. 

 

Akademiker utgör en allt större del av arbetskraften. Arbetslösheteten bland 

akademiker ökade med runt 27 procent mellan 2019 och 2020 och har nått 

rekordnivåer, runt 100 000 personer. De första månaderna i år visar på en 

fortsatt stor ökning. Allt fler utrikesfödda och akademiker över 50 år fastnar 

i långtidsarbetslöshet, visade nya siffror som Saco släppte samtidigt.  

https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-

saco/pressmeddelanden/allt-fler-aldre-akademiker-langtidsarbetslosa/ 

 

“När arbetslösheten ökar till historiska nivåer även bland akademiker, 

måste regeringen tänka nytt och anpassa åtgärderna. Annars finns risken 

att arbetslösa akademiker tar mer lågkvalificerade jobb och det blir en  

undanträngningseffekt. Det är ett samhällsekonomiskt slöseri att stora 

grupper akademiker ska fastna i arbetslöshet, sa Sacos ordförande Göran 

https://www.saco.se/opinion--fakta/rapporter-och-remisser/rapporter/akademikernas-arbetsmarknad-2020/
https://www.saco.se/opinion--fakta/rapporter-och-remisser/rapporter/akademikernas-arbetsmarknad-2020/
https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-saco/pressmeddelanden/allt-fler-aldre-akademiker-langtidsarbetslosa/
https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-saco/pressmeddelanden/allt-fler-aldre-akademiker-langtidsarbetslosa/
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Arrius i en kommentar som bland annat publicerades i Dagens Arena. 

https://www.dagensarena.se/innehall/svart-fa-till-praktiken/  
 

Fackligt 16-punktsprogram till regeringen med förslag på åtgärder för  

långtidsarbetslösa 

LO, TCO och Saco har under våren gemensamt tagit fram ett 16  

punktsprogram till regeringen med förslag på åtgärder för 

långtidsarbetslösa. Det presenterades i början av juli. Under krisen har 

antalet långtidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen ökat och är nu historiskt 

högt. Närmare 190 000 personer har varit inskrivna arbetslösa på 

Arbetsförmedlingen längre än 12 månader. Detta innebär att nästan hälften 

av de inskrivna har varit utan arbete i minst ett år – även detta en historiskt 

hög andel. Allvaret i situationen förstärks av att även antalet personer som i 

närtid riskerar långtidsarbetslöshet är stort, alltså personer med en 

arbetslöshetstid på 6–12 månader. Inom samtliga tre centralorganisationer 

finns nu en stor oro över utvecklingen på arbetsmarknaden i allmänhet och 

långtidsarbetslösheten i synnerhet. https://www.saco.se/16-

punktsprogrammet 

 

16-punktsprogrammet såldes in till Ekot, som sände ett inslag den 9 juli. 

https://sverigesradio.se/artikel/facken-kraver-insatser-mot-

langtidsarbetsloshet. Där medverkade Göran Arrius tillsammans med LO:s 

vice ordförande Therese Gouvelin. Nyheten plockades också upp av en rad 

medier, däribland TT. https://sverigesradio.se/artikel/facken-kraver-

insatser-mot-langtidsarbetsloshet  

 

Sacos förslag: Ett nytt examensvillkor i a-kassan 

Under våren presenterade Saco och Saco studentråd ett nytt förslag på 

examensvillkor, det vill säga att ge nyexaminerade rätt till a-kassa genom 

ett examensvillkor. Arbetslösheten bland akademiker ökar på bred front 

under pandemin. För studenter är det svårare än vanligt att få ett 

kvalificerat jobb efter examen. Samtidigt kan nyexaminerade inte få a-

kassa om de inte får jobb. Saco och studentrådet vill att de ska omfattas av 

arbetslöshetsförsäkringen genom ett nytt examensvillkor. 

https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-saco/artiklar/ge-

nyexaminerade-ratt-till-a-kassa-genom-ett-examensvillkor/ 

 

Kravet om examensvillkor togs upp av Vänsterpartiet i finansutskottet. I och 

med V:s utspel nämndes Sacos faktauppgifter om ungdomsarbetslöshet i 

en artikel av TT som fick stor spridning. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/wen4kG/v-ge-ratt-till-a-kassa-for-

nyexaminerade  

 
  

https://www.dagensarena.se/innehall/svart-fa-till-praktiken/
https://www.saco.se/16-punktsprogrammet
https://www.saco.se/16-punktsprogrammet
https://www.saco.se/16-punktsprogrammet
https://www.saco.se/16-punktsprogrammet
https://sverigesradio.se/artikel/facken-kraver-insatser-mot-langtidsarbetsloshet
https://sverigesradio.se/artikel/facken-kraver-insatser-mot-langtidsarbetsloshet
https://sverigesradio.se/artikel/facken-kraver-insatser-mot-langtidsarbetsloshet
https://sverigesradio.se/artikel/facken-kraver-insatser-mot-langtidsarbetsloshet
https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-saco/artiklar/ge-nyexaminerade-ratt-till-a-kassa-genom-ett-examensvillkor/
https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-saco/artiklar/ge-nyexaminerade-ratt-till-a-kassa-genom-ett-examensvillkor/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/wen4kG/v-ge-ratt-till-a-kassa-for-nyexaminerade
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/wen4kG/v-ge-ratt-till-a-kassa-for-nyexaminerade
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Studenter måste ges förutsättningar att komma in på 

arbetsmarknaden 

Rekordmånga har studerat på universitet och högskola under pandemin. 

Men de nyutexaminerade kommer ut på en arbetsmarknad med historisk 

hög arbetslöshet bland akademiker. Nu krävs kraftfulla åtgärder för  

studenterna som går ut i arbetslivet i lågkonjunktur, skrev Saco tillsammans 

med 18 Sacoförbund i en gemensam debattartikel i Altinget i juni. 

https://www.altinget.se/arbetsmarknad/artikel/studenter-maaste-ges-

forutsattningar-att-komma-in-paa-arbetsmarknaden 

 

Coronapandemins effekter på studenterna i högskolan  

Saco har haft en aktiv roll i Universitetskanslersämbetets referensgrupp för 

arbetslivsrepresentanter vad gäller myndighetens planering och prioritering 

av uppföljning kring effekterna av covid. Saco har lämnat flera förslag, 

bland annat vad gäller uppföljning av studenternas psykiska välmående 

samt genomströmning. Saco har också identifierat och tagit fram underlag 

till en debattartikel om bland annat coronapandemins effekter på studenters 

arbetsmarknad. https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-

saco/debatt/studenter-maste-ges-forutsattningar-att-komma-in-pa-

arbetsmarknaden/. 

 

En välfungerande studenthälsa behövs ännu mer under pandemin 

Sacos ordförande Göran Arrius och Saco studentråds ordförande Mimmi 

Rönnqvist skrev en debattartikel i Altinget i mars om att studielivet har blivit 

ensammare under pandemin och att fler än normalt riskerar att må psykiskt 

dåligt. Nu är det hög tid att regeringen förtydligar studenthälsans uppdrag 
och tillsätter mer resurser, skrev Saco tillsammans med Saco studentråd.  

https://www.altinget.se/utbildning/artikel/saco-pandemin-kraver-satsning-

paa-studenthalsan 

 

Regelbundna möten med Regeringskansliet om coronaåtgärder och 

snabbremisser 

Regeringskansliet har sedan pandemin började i mars 2020 fortsatt  

regelbundet bjudit in arbetsmarknadens parter för att fånga upp 

erfarenheter av hur regeringens coronaåtgärder fungerat i olika sektorer, 

och eventuella ytterligare behov av åtgärder. Inför varje möte har Saco 

samlat in inspel från förbunden via nätverket för Sacoförbundens 

samhällspolitiska chefer.   

 

Sverigemåndag med Göran Arrius i Sydöstran 

I april blev Göran Arrius intervjuad i Sydöstran om hur han som represen-

tant för Sacoförbunden ser på frågan om vad som bör göras efter coronan. 

Ett av de budskap som Sacos ordförande lyfte i intervjun var att 

https://www.altinget.se/arbetsmarknad/artikel/studenter-maaste-ges-forutsattningar-att-komma-in-paa-arbetsmarknaden
https://www.altinget.se/arbetsmarknad/artikel/studenter-maaste-ges-forutsattningar-att-komma-in-paa-arbetsmarknaden
https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-saco/debatt/studenter-maste-ges-forutsattningar-att-komma-in-pa-arbetsmarknaden/
https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-saco/debatt/studenter-maste-ges-forutsattningar-att-komma-in-pa-arbetsmarknaden/
https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-saco/debatt/studenter-maste-ges-forutsattningar-att-komma-in-pa-arbetsmarknaden/
https://www.altinget.se/utbildning/artikel/saco-pandemin-kraver-satsning-paa-studenthalsan
https://www.altinget.se/utbildning/artikel/saco-pandemin-kraver-satsning-paa-studenthalsan
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arbetslösheten ökar på bred front, och att det särskilt handlar om 

utrikesfödda och äldre. Den biter sig också fast allt oftare, och äldre 

akademiker som blir långtidsarbetslösa riskerar dessvärre att aldrig komma 

tillbaka. 

https://www.sydostran.se/ledare/sverigemandag-med-goran-arrius-

7926a103/ 

 

Pandemin har vänt uppochned på vår tillvaro 

Pandemin har vänt upp och ned på vår tillvaro. Men vilka effekter får den 

på sikt för akademikernas arbetsmarknad? Kriser brukar följa ett känt 

mönster. Men pandemin är annorlunda. ”Det vi går igenom nu är något som 

i grunden inte har ekonomiska orsaker, utan är en hälsokris”, sade Lena 

Granqvist, samhällspolitisk chef, i en intervju för AEA i juni. 

https://www.akademikernasakassa.se/nyheter/2021/juni/pandemins-lang-

siktiga-konsekvenser-for-akademikers-arbetsmarknad/ 

 

Riksbankens panelsamtal om pandemins långsiktiga effekter på  

arbetsmarknaden 

I maj deltog Sacos ordförande i Öppet forum på Riksbanken, ett  

panelsamtal om pandemins långsiktiga effekter på arbetsmarknaden. De 

flesta i panelen, som förutom Sacos ordförande bestod av vice 

riksbankschefen, analyschefen på Arbetsförmedlingen och 

generaldirektören på IFAU, framförde samma budskap: Krisen kan slå hårt 

mot unga en lång tid framöver. Och många äldre ser sina arbetsuppgifter 

försvinna. Samtalet kan ses här: 

https://riksbanken.solidtango.com/watch/5c04ohgc 

 

En splittrad arbetsmarknad behöver en mer träffsäker  

arbetsmarknads-politik – även för akademiker 

I maj publicerades även en text på Sacos webb där Sacos ordförande 

Göran Arrius uttrycker vad som behövs inom den framtida  

arbetsmarknadspolitiken för akademiker. Akademikers behov av möjlighet 

till omställning och vidareutbildning under karriären har ökat, inte minst i 

pandemins spår. För att bli framgångsrik måste arbetsmarknadspolitiken 

även anpassas till akademiker, skriver Göran Arrius. 

https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-saco/artiklar/en-splittrad-

arbetsmarknad-behover-en-mer-traffsaker-arbetsmarknadspolitik--aven-for-

akademiker/ 

 
  

https://www.sydostran.se/ledare/sverigemandag-med-goran-arrius-7926a103/
https://www.sydostran.se/ledare/sverigemandag-med-goran-arrius-7926a103/
https://www.akademikernasakassa.se/nyheter/2021/juni/pandemins-langsiktiga-konsekvenser-for-akademikers-arbetsmarknad/
https://www.akademikernasakassa.se/nyheter/2021/juni/pandemins-langsiktiga-konsekvenser-for-akademikers-arbetsmarknad/
https://riksbanken.solidtango.com/watch/5c04ohgc
https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-saco/artiklar/en-splittrad-arbetsmarknad-behover-en-mer-traffsaker-arbetsmarknadspolitik--aven-for-akademiker/
https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-saco/artiklar/en-splittrad-arbetsmarknad-behover-en-mer-traffsaker-arbetsmarknadspolitik--aven-for-akademiker/
https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-saco/artiklar/en-splittrad-arbetsmarknad-behover-en-mer-traffsaker-arbetsmarknadspolitik--aven-for-akademiker/
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Utvärdering av OSA-föreskriften och arbetet med ny regelstruktur på  

arbetsmiljöområdet 

Under våren har Saco samlat ett antal fokusgrupper och fört samtal för att 

inhämta information till Arbetsmiljöverkets utvärdering av OSA-föreskriften. 

Det ska resultera i en rapport som beskriver Sacoerfarenheter av  

OSA-föreskriftens tillämpning. Ett flertal uppföljningsmöten med 

Arbetsmiljöverket har skett under våren efter att remissen, som omfattar 

alla föreskrifter på arbetsmiljöområdet, lämnades in i slutet av december.  

 

Regeringens arbetsmiljöstrategi blev klar under våren 

Regeringen presenterade i början året sin nya arbetsmiljöstrategi för 2021–

2025. Saco har haft möjlighet att framföra synpunkter på vad strategin ska 

fokusera på. Saco ville 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 trakasserier 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 välfungerande kognitiv arbetsmiljö 

är grundläggande för många akademiker. En viktig förutsättning är en god 

IT-arbetsmiljö.  

 

Saco är nöjd med mycket i den nya strategin, eftersom ett flertal frågor som 

Saco och Sacos förbund särskilt lyft finns med på olika sätt i strategin. Det 

är till exempel frågor om kognitiv arbetsmiljö, digital arbetsmiljö, hot och 

våld samt mobbning. Strategin innebär att man även ska fokusera mer på 

arbetsrelaterad dödlighet på grund av sjukdom och inte bara arbetsolyckor, 

vilket också Saco drivit. Regeringen aviserar också att man ämnar se över 

arbetsmiljöreglerna kopplat till plattformsarbete och distansarbete.  

 

Arbetsskadeförsäkringen 

Arbetsskadeförsäkringen har också varit på tapeten under perioden. Saco 

skrev ett gemensamt brev med TCO och LO till socialförsäkringsministern 

och en inlaga till utredningen om arbetsskadeförsäkringen. Budskapet i 

brevet var att LO, TCO och Saco länge framfört att det finns ett stort antal 

problem med arbetsskadeförsäkringen som innebär att försäkringen inte 

ger de försäkrade den trygghet som den är tänkt att ge, liksom att Sverige 

har en bristfällig tillämpning av ILO-konvention nr 121 och centrala problem 

som behöver åtgärdas.  

 

Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre  

Under perioden besvarade Saco remissen om slutbetänkandet från  

Delegationen för senior arbetskraft, Äldre har aldrig varit yngre – allt fler 

kan och vill arbeta längre. Saco delar i stora delar de överväganden och 
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bedömningar som presenteras i slutbetänkandet från Delegationen för 

senior arbetskraft och anser att det krävs ett brett spektrum av åtgärder för 

att skapa förutsättningar för fler att vilja och kunna arbeta högre upp i 

åldrarna. 

 

Arbete med frågor om hot och våld, trakasserier och kränkande  

särbehandling 

Saco har under våren deltagit i utredningen om genomförande av ILO:s 

konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet. Under 

perioden svarade Saco på en remiss på utredningen om en effektivare 

tillsyn över diskrimineringslagen. Saco tillstyrker att DO får rätt att utfärda 

föreskrifter om aktiva åtgärder, liksom de utredningsförslag som gör 

tillsynen mer effektiv. 

 

Låt proffsen vara proffs! 

Inom ramen för Välfärdskommissionens arbete (se även nedan) har Saco 

och många förbund i sina inspel särskilt lyft behovet av att minska  

administrationen och nyttja kompetensen bättre. Det administrativa arbetet 

inom välfärden är omfattande. Både inom exempelvis skolan och hälso- 

och sjukvården tar administration en stor del av personalens arbetstid. En 

del av den är förstås nödvändig för att verksamheten ska fungera och vara 

rättssäker. Men det är också tydligt att det finns administration som kan 

ifrågasättas och som bidrar till ett ineffektivt nyttjande av resurser.  

 
Detta handlar också om hur kompetens nyttjas. Idag använder välutbildade, 

kvalificerade arbetstagare alltför mycket av sin tid till arbetsuppgifter som 

inte ingår i deras kärnuppdrag. Det är inte ett effektivt nyttjande av resurser. 

Låt proffsen vara proffs! 

 

Kompetensutveckling och omställning för akademiker 

Saco har under våren haft en aktiv roll i att ta fram policys vad gäller  

arbetsmarknadspolitik för omställning och kompetensutveckling. Saco har 

drivit arbetet internt med bokstavsutredningarna genom remissvar, 

underlag till budgetpropositionen och i debattartiklar samt kommunicerat 

sina policys inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet. 

https://www.dagensarena.se/opinion/utbilda-akademiker-pandemins-spar/  

 

Saco har också lyft behovet av att stärka högskolan och yrkeshögskolans 

roll i kompetensutveckling av akademiker, bland annat på ett seminarium 

med Svenskt näringsliv. 

https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/utbildning/webbinarium-om-

utbildning-for-kompetensutveckling-och-omstallning_1168674.html, på 

hemsidan https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-

saco/artiklar/expandera-yrkeshogskolan-med-kvalitet/ 

https://www.dagensarena.se/opinion/utbilda-akademiker-pandemins-spar/
https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/utbildning/webbinarium-om-utbildning-for-kompetensutveckling-och-omstallning_1168674.html
https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/utbildning/webbinarium-om-utbildning-for-kompetensutveckling-och-omstallning_1168674.html
https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-saco/artiklar/expandera-yrkeshogskolan-med-kvalitet/
https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-saco/artiklar/expandera-yrkeshogskolan-med-kvalitet/
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Behovet lyftes även vid deltagande i TRR Forum Kompetensförsörjning – 

utmaningar och möjligheter och genom ett egeninitierat event på 

Clubhouse. https://ios.joinclubhouse.com/event/mgadryYV.  

 

Tillsammans med Svenskt näringsliv och TCO har Saco tagit fram en  

hemställan och en debattartikel om högskolans roll i det livslånga lärandet. 

Saco har också fått gehör i media vad gäller kritiken om yrkeshögskolans 

utveckling. https://sverigesradio.se/artikel/manga-lediga-utbildningsplatser-

trots-pandemin.  

 

Forum för omställning  

Saco har medverkat i Forum för omställning som består av ledande aktörer 

inom näringsliv, akademi och fackföreningar, i syfte att hitta  

partsöverskridande lösningar på utmaningar med kompetensförsörjning och 

omställning. Bland annat har Saco tillsammans med aktörerna 

uppmärksammat behov av att rusta yrkesverksamma och behovet av 

satsningar på kompetensutveckling. 

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/det-har-bor-inga-i-nasta-

stimulanspaket/. Saco har också haft en aktiv roll i arrangemanget Digital 

idag vad gäller att projektleda och organisera Sacos aktiviteter under 

dagen.  

 

Digital mässa 

En vårversion av Sacos digitala studievalsmässa ägde rum den 7 och 

18 mars på Sacomässan.se. Den stora studievalsmässan hålls varje år i 

november. Att den ägde rum även i april var en utveckling som  

möjliggjordes av den nya digitala lösning som togs fram 2020, då en fysisk 

mässa inte kunde arrangeras på grund av pandemin.  

 

Under den digitala vårmässan besökte gymnasieungdomar från hela 

Sverige universitet, högskolor och många andra svenska och 

internationella utbildningar och arbetsgivare samt förstås Sacoförbund och 

Saco.  

 

Saco Studentmässa i samarbete med Trondheim Messeselskap 

Under våren skedde också en förändring i organisationen kring mässorna. 

Saco ingick ett samarbete med den norska mässarrangören Trondheim 

Messeselskap (TMS).  

 

Under ett år framåt tar TMS över driften och det ekonomiska ansvaret för 

mässorna. De anordnas fortsatt under Sacos varumärke och Saco har det 

officiella värdskapet på mässorna. Under året ska Saco utreda alternativ för 

hur mässan ska bedrivas framgent.  

 

https://ios.joinclubhouse.com/event/mgadryYV
https://sverigesradio.se/artikel/manga-lediga-utbildningsplatser-trots-pandemin
https://sverigesradio.se/artikel/manga-lediga-utbildningsplatser-trots-pandemin
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/det-har-bor-inga-i-nasta-stimulanspaket/
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/det-har-bor-inga-i-nasta-stimulanspaket/
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Framtidsutsikter 

Rapporten Framtidsutsikter släpptes under 2020 men genererade media 

även i inledningen av 2021. 

 

”Jobb i välfärdssektorn har ljusa utsikter, men även akademikeryrken som 

officer och civilingenjörer hör till relativt säkra kort”, skrev Dagens Industri 

som i januari publicerade en artikel om Framtidsutsikter.  

 

Dagens Industri gjorde en intervju med Göran Arrius och listade utbildning-

arna med bäst jobbchanser. https://www.di.se/nyheter/lista-har-ar-

utbildningarna-med-bast-jobbchanser/ 

 

Välfärdens finansiering – arbetet i regeringens Välfärdskommission  

På Sacos kongress 2017 fattades beslut om att Saco skulle verka för att en 

bred parlamentarisk kommitté tillsätts för att hitta långsiktiga lösningar för 

välfärdens framtida åtaganden och finansiering. Inför det arbetet tog Saco 

fram en underlagsrapport som publicerades på Sacos hemsida. Den har ut-

gjort underlag till många diskussioner kring välfärdens finansiering både i 

externa sammanhang och inom Sacofederationen. 

https://www.saco.se/opinion--fakta/rapporter-och-

remisser/rapporter/valfardens-framtida-finansiering/ 

 

I slutet av 2019 tillsattes sedan regeringens Välfärdskommission 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 arbetstagarorganisationer. Saco mottog beskedet med glädje, 

eftersom det är en fråga som Saco drivit under kongressperioden.  
 

Välfärdskommissionens uppdrag är brett och innefattar flera områden: 

hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola. 

 

Inför starten av Välfärdskommissionen uttryckte Saco sina förväntningar på 

kommissionens arbete så här: ”Vi tar ansvar och försöker tillsammans hitta 

lösningar på de samhälleliga utmaningarna med välfärdens framtida finan-

siering och åtagande. Det gör vi genom att bidra med kunskap, 

professionskunnande och erfarenhet från de 21 Sacoförbunden. Saco har 

en bred uppslutning av professionsförbund som verkar i eller är beroende 

av välfärdssektorn inom områdena hälso- och sjukvård, socialtjänst och 

skola.” 
 

Sacos ledamot i Välfärdskommissionen var fram till mars 2021 Heidi 

Stensmyren, dåvarande ordförande i Sveriges läkarförbund och ledamot i 

Sacos styrelse. I samband med att hon entledigades från kommissionen på 

grund av nya uppdrag utsågs Heike Erkers, andre vice ordförande i Sacos 

https://www.di.se/nyheter/lista-har-ar-utbildningarna-med-bast-jobbchanser/
https://www.di.se/nyheter/lista-har-ar-utbildningarna-med-bast-jobbchanser/
https://www.saco.se/opinion--fakta/rapporter-och-remisser/rapporter/valfardens-framtida-finansiering/
https://www.saco.se/opinion--fakta/rapporter-och-remisser/rapporter/valfardens-framtida-finansiering/
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styrelse och förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR, till ny 

ledamot för Saco. Till kommissionen har också en referensgrupp på  

tjänstemannanivå kopplats, i vilken Lena Granqvist, Sacos 

samhällspolitiska chef, ingår. Hon leder också en Sacointern referensgrupp 

i syfte att få inspel och fånga upp olika aspekter.  

 

Saco ser att det är viktigt att lyfta fram ett helhetsperspektiv på 

välfärdsfrågorna. Det finns aspekter som är gemensamma för alla tre 

områden som kommissionen pekat ut – hälso- och sjukvård, socialtjänst 

och skola – men även problem och utmaningar som är specifika för  

respektive område. Samarbetet inom federationen är centralt, eftersom 

välfärdsfrågor behöver lösas gemensamt och gränsöverskridande. Men det 

är även viktigt att lyfta frågor som rör respektive område. 

 

Saco har under våren gjort ett stort antal inspel till kommissionens arbete – 

både om inriktningen för det framtida arbetet och i form av kommentarer på 

underlag och specifika förslag inom ramen för de fyra prioriterade  

områdena som pekas ut i direktivet.  

 

Saco har pekat ut ett antal frågor som kommissionen bör prioritera i  

arbetet: 

• Helheten och välfärdens åtagande och finansiering 

• Styrning – Ansvarsfördelning mellan stat, region och kommun 

• Arbetssituation och kompetensförsörjning i välfärdens verksamheter 

• Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser 
 

Kommissionen har haft två möten och under våren även planerat årets 

arbete. Inför mötena har kommissionens referensgrupp förberett innehållet. 

Sacos egen referensgrupp har varit mycket aktiv i det arbetet. Sacos arbete 

har gett resultat och gjort avtryck i åtgärdsförslagen.  

 

I kommissionens direktiv är sådana åtgärder särskilt prioriterade som bland 

annat syftar till ett effektivt nyttjande av offentliga resurser. Inför mötet som 

behandlade detta område gjorde Saco ett inspel om att det finns behov av 

att belysa kostnaderna för valfrihetssystemen inom välfärden. Det 

resulterade i ett åtgärdsförslag om att Välfärdskommissionen ska kartlägga 

kostnaderna för valfrihetssystemen i välfärden. För att åstadkomma ett 

effektivt nyttjande av offentliga resurser behöver alla system någon gång 

genomlysas, så även valfrihetssystemen. Det handlar inte om att 

ifrågasätta valfrihetssystemen, utan att granska systemens kostnader ur ett 

kameralt perspektiv.  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/valfardskommission

en-vill-kartlagga-kostnaderna-for-valfrihetssystemen-i-valfarden/ 

 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/valfardskommissionen-vill-kartlagga-kostnaderna-for-valfrihetssystemen-i-valfarden/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/valfardskommissionen-vill-kartlagga-kostnaderna-for-valfrihetssystemen-i-valfarden/
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Saco har även genomgående i sina inspel lyft behovet av hälsofrämjande, 

förebyggande och rehabiliterande insatser. Att resurserna används på 

bästa sätt är avgörande för att den framtida välfärden ska fungera.  

Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser kan innebära 

stora besparingar på sikt. Detta är tydligt inom hälso- och sjukvården men 

det finns även andra delar av välfärdssektorn där betydelsen av 

förebyggande arbete är stor, till exempel skola och socialtjänst.  

 

På kommissionens möte i maj 2021 var temat mer av övergripande 

karaktär: Välfärdsåtagandet – Förutsättningar för en fortsatt högkvalitativ 

välfärd. Ett genomgående tema i Sacos inspel till kommissionen har varit 

att det saknas ett helhetsgrepp och svar på hur de stora avgörande 

frågorna om svensk välfärds framtid ska lösas. Saco saknar en 

övergripande diskussion om svensk välfärd, vad den ska omfatta, vem som 

ska göra vad och hur det ska finansieras. Dessa frågor har inte heller 

tidigare utredningar inom området hanterat.  
 

Sista steget i arbetet med en ny skattepolicy – beslut i Sacos styrelse  

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.  

 

Arbetet med att ta fram en ny skattepolicy har pågått sedan slutet av 2018 

med kunskapsgenomgångar och presentationer på styrelsemöten och 

ordföranderåd. Ett utkast har även varit ute på en omfattade remissrunda 

bland förbunden. På styrelsemötet i början av juni antog styrelsen en 

omarbetad version av skattepolicy. Den kommer att kommuniceras på olika 

sätt under hösten. 

 

SNS-projektet – Skatter i en globaliserad värld 

Under våren har Saco deltagit på referensgruppsmöten inom ramen för 

SNS skatteprojekt Skatter i en globaliserad värld. Färdiga rapporter och  

utkast till rapporter på olika skatteområden har behandlats och presenterats 

inom ramen för projektet under våren: konsumtionsbeskattning, beskattning 

av kommunsektorn, det duala inkomstskattesystemet, Corporate taxes and 

small firms och en slutrapport för hela projektet. Sacos skatteexpert 

Thomas Andrén ingår i referensgruppen. 
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Akademikers sjukskrivningar – Vi har väntat länge nog på en bättre 

sjukförsäkring! 

Året inleddes med en gemensam debattartikel med ordförandena i LO, 

TCO och Saco i Expressen med rubriken Vi har väntat länge nog på en 

bättre sjukförsäkring! I stället för att neka sjuka människor sjukpenning med 

hänvisning till fiktiva arbeten borde alla inblandade aktörer arbeta för att 

sjuka människor ges bästa möjliga rehabilitering. 3,5 miljoner löntagare 

förutsätter nu att regeringen respekterar riksdagsmajoriteten och lägger 

fram en proposition på riksdagens bord, framhåller ordförandena i LO, TCO 

och Saco. https://www.expressen.se/debatt/vi-har-vantat-lange-nog-pa-en-

battre-sjukforsakring/ 

 

Under våren har Saco varit mycket aktiv i sjukförsäkringsfrågor – inte minst 

genom att aktivt delta i statliga utredningar på området. Utredningen om 

sjuk- och aktivitetsersättning och förmåner vid rehabilitering blev klar under 

sommaren. Saco har även deltagit i utredningen om företagares  

trygghetssystem. 

 

Sacos ordförande har deltagit i flera möten med socialförsäkringsministern 

under perioden och även deltagit på rundabordssamtal med  

Försäkringskassan och generaldirektören Nils Öberg. Saco lyfte bland 

annat behovet av tidigare rehabilitering.  

 

Under våren blev ett PM om akademikers sjukskrivningar och behov av  

rehabilitering klart. PM:et lanserades i augusti och har fått stor spridning i 

både traditionella och sociala medier. https://www.hd.se/2021-08-19/lang-

vantetid-for-sjukskrivnas-arbetstraning  

 

TT skrev om rapporten och den fick tertialets högsta genomslag bland 

Sacos proaktiva utspel, enligt mediemätning från Kantar Sifo.  

 

Saco har under perioden besvarat ett antal remisser som rör  

sjukförsäkringen. En gällde undantag från bedömningen av arbetsförmågan 

mot normalt förekommande arbete vid uppskjuten vård och rehabilitering. 

Saco tillstyrkte förslaget. Att låta sjukskrivna individer slutföra sin pågående 

vård och rehabilitering i takt med att insatserna kan erbjudas av hälso- och 

sjukvården ökar möjligheterna för en hållbar återgång i arbete för individen. 

Det är därför viktigt att undantaget om bedömningen av arbetsförmågan i 

ett normalt förekommande arbete förlängs fram till slutet av 2022. 

 

Saco besvarade också en remiss om vissa undantag från bestämmelserna 

om karensavdrag. Saco tillstyrkte förslaget med reservation för att förslaget 

har allvarliga brister som behöver ses över. Att utesluta grupper som redan 

i utgångsläget har en svag ställning på arbetsmarknaden är svårt att  

försvara. Därtill så bryter förslaget mot principen om en sammanhållen och 

rättvis sjukförsäkring där kollektivavtal i första hand bör fungera som  

https://www.expressen.se/debatt/vi-har-vantat-lange-nog-pa-en-battre-sjukforsakring/
https://www.expressen.se/debatt/vi-har-vantat-lange-nog-pa-en-battre-sjukforsakring/
https://www.hd.se/2021-08-19/lang-vantetid-for-sjukskrivnas-arbetstraning
https://www.hd.se/2021-08-19/lang-vantetid-for-sjukskrivnas-arbetstraning
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komplement till den statliga regleringen när den inte kan ta hänsyn till 

speciella situationer.  

 

Covidsjuka läkare ska inte tvingas byta jobb 

I slutet av juni skrev Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges  

läkarförbund och Sacos ordförande Göran Arrius en debattartikel i 

Aftonbladet med rubriken Covidsjuka läkare ska inte tvingas byta jobb. 

Budskapet var att sjukförsäkringen måste ändras – trots regeringskris. 

Läkare är en av flera akademikergrupper som har slitit hårt under pandemin 

och tagit ett stort ansvar för andras liv och hälsa. Många har betalat ett högt 

pris i form av alldeles för lite vila och återhämtning. Andra har smittats av 

covid-19, vissa med långtidscovid som följd. 

 

Integritet i arbetslivet vad gäller distansarbete och plattformsarbete 

På området integritet i arbetslivet pågår ett förberedande arbete som 

väntas bli klart under hösten. Ett annat projekt är att Saco kartlägger 

akademikerna som jobbar inom plattformsekonomin. 

 

I det arbetet kan konstateras att giggarna även är akademiker och finns i 

många olika yrken, de har egna företag eller är anställda. Många har en 

stark ställning på arbetsmarknaden och väljer att ”gigga” för att få flexibilitet 

och självbestämmande. Ersättningsnivån är bra, med vissa undantag. 

Kunskapen om övriga arbetsvillkor, som arbetsmiljö, pension,  

sjukförsäkring och a-kassa är låg. Saco kommer därför under hösten att 

presentera en rapport där gig-akademikerna synliggörs och ställa ett antal 

krav för att förbättra deras villkor och arbetsmiljö. 

 

Partsmodellen ska förklaras, försvaras och utvecklas, såväl nationellt 

som internationellt – ett aktivt arbete kring partsmodellen i en såväl 

svensk som europeisk kontext 

Under våren har Saco varit mycket aktiv i sitt arbete att försvara  

partsmodellen både på hemmaplan och i EU-sammanhang. Det allra 

största frågan som fortsättningsvis kräver stora insatser på hemma plan är 

arbetet kring LAS. På EU-området har det varit ett intensivt 

påverkansarbete under våren inom en rad politikområden där huvudtemat 

varit att försvara den svenska partsmodellen mot ingrepp. Framför allt 

handlar det om förslaget om direktiv till minimilöner, men även inspel till 

EU-kommissionen, berörda EU-parlamentariker, regering och riksdag 

rörande plattformsarbete, kompetensutveckling och omställning, förslaget 

om lönetransparens och kollektivavtal för egenföretagare. 

 

En del av arbetet kring partsmodellen är att förklara den och sprida  

kunskap kring den. Det har bland annat gjorts med hjälp av en 

seminarieserie och nytryck av information på både svenska och engelska 
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om vilket mervärde kollektivavtal ger i termer av olika förmåner. 

https://www.saco.se/opinion--fakta/rapporter-och-remisser/rapporter/dina-

pengar--med-och-utan-kollektivavtal/ 

 

De tre bokstavsutredningarna – LAS, omställning och 

kompetensutveckling 

I juni kommenterade Saco de tre så kallade bokstavsutredningarna 

som överlämnades till regeringen och som innehåller förslag på hur staten 

ska uppfylla villkoren i partsöverenskommelsen mellan PTK, Svenskt  

Näringsliv, IF Metall och Kommunal. Förutom ett nytt offentligt studiestöd 

handlar det bland annat om en ny omställningsorganisation, och  

förändringar i Lagen om anställningsskydd, LAS. I oktober 2020 ställde sig 

Saco bakom överenskommelsen mellan PTK och Svenskt 

Näringsliv. Sacos kommentar var att det är en historisk satsning på 

omställning och kompetensutveckling. ”Det är precis det som krävs när 

arbetsmarknaden förändras i snabb takt och när vi dessutom är mitt i en 

kris. Nu tas nästa steg för att skapa spelregler för framtidens 

arbetsmarknad”, sade Sacos ordförande Göran Arrius.  

 

Arbetet med de tre spåren har pågått intensivt under våren i olika  

grupperingar. Saco har deltagit i två dialogmöten med utredningen om en 

reformerad arbetsrätt, en av de tre utredningar som fått i uppdrag att 

genomföra parternas principöverenskommelse. Saco har även tar fram en 

analys och gjort skriftliga inspel till utredaren. Inom Sacofederationen har 

expertgruppen träffats kontinuerlig och möten har hållits med både 

referensgruppen och styrgruppen. 

 

För de två andra utredningarna har det även funnits en federationsintern 

arbetsgrupp som träffats regelbundet. Arbetet med att ta fram remissvar på 

de tre utredningarna pågick under sommaren. Svaren ska lämnas in den 

15 september. 

 

Kunskap om partsmodellens framtid i EU  

Saco har bidragit till att skapa mer kunskap om partsmodellens framtid  

genom att arrangera en seminarieserie. I början av året genomfördes de 

två sista seminarierna i en serie av tre om Framtiden i EU för den svenska 

partsmodellen. Seminarierna hölls digitalt och besöktes alla av ett åttiotal 

deltagare från LO, TCO och Saco.  
 

Intensivt påverkansarbete för att stoppa ett direktiv kring minimilöner 

Arbetet kring minimilöner har varit intensivt under perioden. Påverkansar-

betet har skett såväl på EU-nivå som nationellt. Det har skett genom  

regelbundna möten och påverkansarbete mot Europafacket, regering och 

riksdag, EU-kommissionen, svenska EU-parlamentariker och de två 

https://www.saco.se/opinion--fakta/rapporter-och-remisser/rapporter/dina-pengar--med-och-utan-kollektivavtal/
https://www.saco.se/opinion--fakta/rapporter-och-remisser/rapporter/dina-pengar--med-och-utan-kollektivavtal/
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rapportörerna i Europaparlamentet. Saco har haft bilaterala kontakter med 

Danmark och Norge, men även med Italien. Saco har också varit i kontakt 

med andra fackliga organisationer i Europa, till exempel DGB i Tyskland. 

Sacos arbete kring minimilöner har utöver detta varit intensivt på 

hemmaplan, bland annat genom en partsarbetsgrupp med representanter 

från arbetsgivarsidan och den fackliga sidan. 

 

Det har varit otaliga turer i denna fråga under våren och Saco har framfört 

kritik och synpunkter i många olika sammanhang – både officiellt och  

inofficiellt. Ett tillfälle var i mars efter att rådets egna juridiska experter inom 

rättstjänsten yttrat sig om direktivet till minimilöner. Kritiken är omfattande 

inom viktiga områden. I samband med detta framförde Saco till  

arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att kritiken från ministerrådets 

rättstjänst innebär att direktivet om minimilöner behöver ändras. ”Det är 

viktigt att regeringen lyfter kritiken, och fortsatt arbetar för att tillsammans 

med andra länder blockera direktivet. Det är också viktigt att rättstjänstens 

kritik lyfts upp i samtal med kommissionen som grund för att ändra 

direktivet”, sade Göran Arrius. 

https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-

saco/pressmeddelanden/direktiv-om-minimiloner-maste-goras-om-efter-

kritik-fran-eus-rattsexperter/ 

 

Förslaget till direktiv kring lönetransparens 

Arbetet kring förslaget till direktiv om lönetransparens har varit intensivt  

under perioden både på nationell nivå och EU-nivå. I april lämnade Saco 

sitt yttrande till arbetsmarknadsdepartementet över EU-kommissionens 

förslag till direktiv om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor 

och män för lika eller likvärdigt arbete tack vare insyn i lönesättningen och 

efterlevnadsmekanismer. Saco är positiv till att kommissionen lägger 

förslag, trots att Sverige har kommit långt med dylik lagstiftning. Den 

viktigaste invändningen är återigen kravet på att vår partsmodell 

respekteras på så vis att parterna kan avvika från bestämmelserna genom 

kollektivavtal. Detaljeringsgraden i förslagen är också problematisk. 

 

Saco skickade även sitt remissyttrande till kommissionen inom ramen för 

dess samråd. Arbetsmarknadsdepartementet har haft kontinuerliga samråd 

med parterna i frågan. Frågan har även behandlats i Europafackets olika 

instanser. LO, TCO och Saco har arbetat med att ta fram ett gemensamt 

ståndpunktspapper. 

 

Göran Arrius intervjuades i Arbetsvärlden om förslaget och sa bland annat:  

”Det är bra att EU-kommissionen lägger förslag till direktiv om lönetranspa-

rens och föreslår ett minimidirektiv, det vill säga att det inte ska påverka om 

det redan finns ett bättre skydd mot lönediskriminering. Men det blir krockar 

med Sveriges lönebildningsmodell när det gäller kollektiva rättigheter i för-

https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-saco/pressmeddelanden/direktiv-om-minimiloner-maste-goras-om-efter-kritik-fran-eus-rattsexperter/
https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-saco/pressmeddelanden/direktiv-om-minimiloner-maste-goras-om-efter-kritik-fran-eus-rattsexperter/
https://www.saco.se/opinion--fakta/aktuellt-fran-saco/pressmeddelanden/direktiv-om-minimiloner-maste-goras-om-efter-kritik-fran-eus-rattsexperter/
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hållande till individuella rättigheter.” https://www.arbetsvarlden.se/fack-och-

arbetsgivare-oense-om-lonetransparens-i-eu/  
 

Utredningen om arbetskraftsinvandring och utredningen om bolags  

gränsöverskridande rörlighet inom EU 

Saco har medverkat som expert i arbetskraftsutredningen första  

delbetänkande. Saco har också tillsatt en arbetsgrupp bestående av 

Sacoförbund för att förankra utredningsarbetet och utveckla gemensamma 

synpunkter och policyer gentemot utredningen. Saco har också lämnat 

remissvar på det första delbetänkandet samt ett särskilt yttrande. Arbetet i 

utredningen har fortsatt under våren. 
 

I utredningen om bolags rörlighet över gränserna har Saco också deltagit 

som expert, samt skrivit ett gemensamt remissvar med LO och TCO  

(augusti 2021). Utredningen har syftat till att genomföra 2019 års direktiv 

om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande 

ombildningar, fusioner och delningar. I utredningen har det varit Sacos 

målsättning att säkerställa att arbetstagares och fackföreningars rättigheter 

värnas i samband med gränsöverskridande förfaranden.  

 

EU-initiativ om kollektivavtal för egenföretagare presenterats 

Under våren har EU-kommissionen inom ramen för deras initiativ om  

kollektivavtal för egenföretagare presenterat en färdplan och inlett ett  

offentligt samråd som Saco har inkommit med synpunkter på. Frågan har 

presenterats och diskuterats med Sacos nätverk för förhandlingschefer. 

Samtal har även förts med arbetsmarknadsdepartementet och  

Konkurrensverket. 

 

Plattformsarbete för akademiker – en fråga som diskuteras nationellt 

och på EU-nivå 

Under våren har det pågått ett intensivt arbete med frågan om  

plattformsarbete ur olika aspekter. Under våren har en undersökning om 

akademiker som utför plattformsarbete genomförts genom Enkätfabriken. 

Syftet med undersökningen är bland annat att ta fram ett underlag till en 

rapport som belyser akademiker som utför plattformsarbete samt deras 

drivkrafter och utmaningar. Rapporten blir klar under hösten. En 

federationsintern arbetsgrupp med syfte att ta fram en Sacopolicy gällande 

plattformsarbete har skapats. Under våren har tre workshops hållits med 

arbetsgruppen. 

 

Även på EU-nivå har det skett initiativ kring plattformsarbete. Under våren 

har EU-kommissionen inlett två samråd med arbetsmarknadens parter  

gällande skydd för personer som arbetar via plattformar. Saco har lämnat 

synpunkter och kommentarer till Europacket som är part. Ett gemensamt 

https://www.arbetsvarlden.se/fack-och-arbetsgivare-oense-om-lonetransparens-i-eu/
https://www.arbetsvarlden.se/fack-och-arbetsgivare-oense-om-lonetransparens-i-eu/
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initialt ståndpunktspapper har tagits fram tillsammans med LO. Det har 

bland annat kommunicerats till svenska europaparlamentariker inför 

sysselsättningsutskottets omröstning gällande initiativbetänkandet Rättvisa 

arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i samband 

med nya anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen 

2019/2186(INI). Samtal och inspel har även gjorts till  

arbetsmarknadsdepartementet och har bland annat inneburit att en 

referensgrupp med arbetsmarknadens parter i frågan kommer att skapas 

hösten 2021.  

 

Utbildning och forskning: Högre kvalitet på utbildning 

Grunden för Sacofederationen är utbildningsgemenskap. All utbildning, från 
grundskola till högskola, ska hålla hög kvalitet. Utbildningen ska ge bildning 
och kunskap, tillgodose samhällets behov av kompetens samt bygga på  
vetenskaplig grund. En välfungerande, likvärdig skola av hög kvalitet är 
grunden för att skapa återväxt av kompetenta akademiker till Sacos alla 
professioner.  
 
Det eftergymnasiala utbildningssystemet har byggts ut kraftigt och står inför 
förändringar. De senaste trettio åren har arbetsmarknaden genomgått en 
strukturell omvandling som medfört en ökad och delvis förändrad  
efterfrågan på eftergymnasial utbildning. Samtidigt pågår en digitalisering 
av utbildningsmarknaden. Vilka blir konsekvenserna? 
 
Det är särskilt viktigt i tider som dessa att investera i kompetens. I samband 
med kriser satsas stora resurser på att bygga ut olika former av utbildning – 
men det är viktigt att inte tumma på kvaliteten.  
 

Forskningen är viktig för innovationer och för samhällsutvecklingen. Den 

ska präglas av att vara såväl långsiktig som anpassningsbar till nya utma-

ningar. Det ska finnas goda förutsättningar för både grundforskning och  

tillämpad forskning. 

 
 

Saco vill att staten tar huvudansvaret för skolan 

Under året har Saco på olika sätt tagit ställning för ett statligt huvudansvar 

för skolan. Det har särskilt skett inom ramen för Sacos arbete i  

Välfärdskommissionen där behovet av statligt huvudansvar lyfts. 

 

Högre utbildning i förändring 

Saco har under våren tagit fram en rapport om högskolans utveckling och 

framtida utmaningar. Ett internt seminarium om resultaten i rapporten 

presenteras första september och rapporten planeras att släppas inför 

kongressen. 
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Kvalitet i utbildningssystemet 

Saco har under våren lyft vikten av kvalitet i alla delar av  
utbildningssystemet i olika sammanhang, till exempel i återkommande 

möten med UKÄ:s referensgrupp för arbetsgivar- och 

arbetstagarrepresentanter om kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i 

högskoleutbildning och forskning. 

 

Utbildnings- och forskningspolitiken ska vara långsiktig 

Sacos grundläggande hållning vad gäller forskning har också fortsatt lyfts i 

olika sammanhang: 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 oberoende och samhällskritiska aktörer måste 

basanslaget till forskning höjas. 

 

Lön och livslön: Utbildning ska löna sig 

Att akademisk utbildning ska löna sig är en grundläggande uppfattning 

inom Saco och ett påstående som Saco återkommer till och argumenterar 

för utifrån en mängd olika aspekter. Intimt kopplat till påståendet 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 genom 

återkommande uppdateringar av akademikers livslöner. Men hur ska  

olönsamma utbildningar bli lönsamma? De flesta olönsamma 

utbildningarna finns inom kvinnodominerade välfärdsyrken i offentlig sektor. 

Hur ska en förändring finansieras? Det finns fortsatt behov av att driva 

frågan om välfärdens framtida finansiering och åtagande liksom en 

övergripande  

skattereform. Det krävs också ett längre arbetsliv där även godtagbara 

pensioner måste säkras. 

 

Kvinnor har 3,7 miljoner lägre livslön 

Inför den internationella kvinnodagen den 8 mars presenterade Saco en ny 

rapport om skillnader i livslön mellan kvinnor och män för olika  

utbildningsgrupper. Kvinnliga akademiker har lägre livslön än manliga inom 

de flesta områden, visar en ny rapport från Saco. I genomsnitt skiljer det 

nästan 3,7 miljoner kronor. Störst skillnad, 4 miljoner, är det mellan manliga 

och kvinnliga ekonomer. https://www.saco.se/opinion--fakta/rapporter-och-

remisser/rapporter/livsloner-for-kvinnliga-och-manliga-akademiker/ 

 

Webbverktyget där man själv kan gå in och jämföra livslöner uppdaterades 

med nya siffror inför rapportsläppet. https://www.saco.se/opinion--

fakta/livsloner-for-akademiker/skillnader-i-livslon-mellan-kvinnor-och-man/ 

https://www.saco.se/opinion--fakta/rapporter-och-remisser/rapporter/livsloner-for-kvinnliga-och-manliga-akademiker/
https://www.saco.se/opinion--fakta/rapporter-och-remisser/rapporter/livsloner-for-kvinnliga-och-manliga-akademiker/
https://www.saco.se/opinion--fakta/livsloner-for-akademiker/skillnader-i-livslon-mellan-kvinnor-och-man/
https://www.saco.se/opinion--fakta/livsloner-for-akademiker/skillnader-i-livslon-mellan-kvinnor-och-man/
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Rapporten om livslöner fick ett stort genomslag i media. Göran Arrius 

intervjuades av TT, vilket blev en artikel som publicerades i flera stora 

tidningar som Aftonbladet, SvD, Omni, GP med flera: 

https://www.gp.se/ekonomi/m%C3%A4nnens-livsl%C3%B6ner-

sl%C3%A5r-kvinnornas-med-miljoner-1.42581198    

 

Den 8 mars hade Saco också en debattartikel i Arena Opinion. 

www.dagensarena.se/opinion/kon-ska-inte-paverka-din-lon/  

  

Den 8 mars ordnade Saco även ett livesänt samtal om livslöner med ar-

betsmarknadsminister Eva Nordmark, Joakim Larsson, M, ordförande för 

SKR:s förhandlingsdelegation och Sacos ordförande Göran Arrius: Lön ska 

inte påverkas av kön! 

 

Innehållet om livslöner gick också väldigt bra i sociala medier. Ett av inläg-

gen fick nästan 1 700 reaktioner och 110 delningar på Facebook, och 

nådde cirka 33 000 personer. 
 

Sacos samhällspolitiska chef blev intervjuad i Expressen i maj om  

löneskillnader mellan kvinnor och män bland dem som tjänar allra mest:  

”Det finns ett hårt glastak högt upp på karriärstegen”, sade hon i intervjun. 

https://www.expressen.se/dinapengar/kvinnorna-som-har--hogst-lon-dar-

du-bor/  

 

Remisser om familjepolitik besvarades 

Saco besvarade en remiss om genomförande av balansdirektivet.  

Utredningen går igenom hur EU-direktivet om balans mellan arbete och 

privatliv för föräldrar och anhörigvårdare ska genomföras i svensk rätt. 

 

Syftet med direktivet är att uppnå jämställdhet mellan könen rörande  

möjligheter på arbetsmarknaden genom att underlätta för arbetstagare som 

är föräldrar eller anhörigvårdare. Svensk rätt uppfyller redan en stor del av 

balansdirektivets krav, men det finns områden där Saco inte anser att 

utredningens förslag och bedömningar är tillräckliga. 

 

Saco besvarade också en remiss om att påbörja införandet av en 

familjevecka. Saco tillstyrkte förslaget. Familjeveckan underlättar för 

föräldrar att få vardagen att gå ihop. Det gäller inte minst ensamstående 

föräldrar och föräldrar till barn som blivit för gamla för föräldrapenning.  

 

  

https://www.gp.se/ekonomi/m%C3%A4nnens-livsl%C3%B6ner-sl%C3%A5r-kvinnornas-med-miljoner-1.42581198
https://www.gp.se/ekonomi/m%C3%A4nnens-livsl%C3%B6ner-sl%C3%A5r-kvinnornas-med-miljoner-1.42581198
http://www.dagensarena.se/opinion/kon-ska-inte-paverka-din-lon/
https://www.youtube.com/watch?v=NHDFLUtiuzg
https://www.youtube.com/watch?v=NHDFLUtiuzg
https://www.expressen.se/dinapengar/kvinnorna-som-har--hogst-lon-dar-du-bor/
https://www.expressen.se/dinapengar/kvinnorna-som-har--hogst-lon-dar-du-bor/
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Saco och demokratin 

Demokratin 100 år 

Under våren 2021 startade Saco en seminarieserie om demokratifrågor 

kopplat till medverkan i regeringens satsning Demokratin 100 år.  

 

I juni bjöd Saco in filosofiprofessorn Åsa Wikforss samt poddaren och  

folkbildaren Fritte Fritzson som tillsammans med Sacos ordförande Göran 

Arrius samtalade på temat Make kunskap great again – hur får vi ett  

samhälle där debatt och beslut vilar på en grund av fakta och kunskap? 

Seminariet ägde rum digitalt och var mycket välbesökt.  

 

Efter seminariet publicerades också de medverkandes bästa råd för hur 

man bemöter faktaresistens. https://www.saco.se/faktaresistens  

Ytterligare seminarier om kunskap och demokrati planeras för hösten, 

bland annat om hur den svenska demokratin mår och fackets roll i 

demokratin. 

 

Saco i världen 

En ny Europastrategi 

Utöver det påverkansarbete som skett på EU-nivå i frågor som ligger under 

Sacos verksamhetsområden, tog Saco ett samlat grepp om sitt  

påverkansarbete på Europanivå genom att Sacostyrelsen i juni antog en ny 

Europastrategi som anger riktlinjerna för arbetet. Ett första förslag till policy 

kring beskattning inom EU behandlades då också i Sacos styrelse och ska 

fortsatt behandlas i september. 

 

Sociala toppmötet i Porto och den sociala pelaren 

Inför det sociala toppmötet i Porto i maj skrev Saco tillsammans med LO 

och TCO ett policydokument om de svenska federationernas syn på den 

sociala pelaren. Dokumentet skickades till EU-kommissionen och de 

svenska EU-parlamentarikerna samt till regering och riksdag. I dokumentet 

ges LO:s, TCO:s och Sacos syn på utvecklingen av ett mer jämlikt socialt 

Europa, på kollektivavtal och på vilken roll arbetsmarknadens parter kan 

och bör ha i att trygga arbete och välfärd inom EU.  

 

NFS och EFS 

Saco har även varit aktiv i olika sammanhang genom de organisationer 

som Saco ingår i. Samordningen i Norden, genom Nordens Fackliga 

Samverkan (NFS), har i huvudsak handlat om minimilönefrågan samt om 

Europafackets (EFS) interna arbete och den översyn av EFS  

interndemokrati och stadgar som nu pågår. En ny strategigrupp har bildats 

https://www.saco.se/faktaresistens
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inom NFS, som under våren påbörjat diskussioner om en mer proaktiv och 

strategisk samverkan.  

 

Nämnas kan också att ett utbyte skett mellan de nordiska  

akademikerorganisationerna kring klimat och omställning samt om 

plattformsarbete.   

 

Union to Union 

Inom den fackliga biståndsorganisationen Union to Union har ett  

strategiarbete påbörjats där dialogmöten med förbunden har genomförts. 

Detta arbete fortsätter under hösten. Saco har också deltagit i gemensam 

rapportering (LO/TCO/Saco/Union to Union) till Regeringskansliet vad 

gäller arbetet med Agenda 2030. Under våren 2021 har kontakterna och 

avstämningen utvecklats mellan Sacos företrädare i Union to Unions 

styrelse och förbundens företrädare om pågående Union to Union-projekt, 

genom möten i det informella beredningsorganet Saco Global. Under 

senvåren 2021 ersattes Karin Båtelson av Marina Tuutma, båda 

Läkarförbundet, som en av Sacos tre representanter i Union to Unions 

styrelse. 

 

OECD och ILO 

Saco har svarat på en rad enkäter och frågeformulär från OECD och  

Regeringskansliet om bland annat jämställda löner, jämställda och goda 

arbetsvillkor (decent work), Global Deal och Agenda 2030. 

 

Sacos representant i Svenska ILO-kommittén har deltagit i den årliga  

ILC-konferensen som bland annat arbetsrättsligt behandlat ett tjugotal 

anmälningar om brott mot ILO-konventionerna.  

 

Saco och Sveriges Ingenjörer är representanter i OECD-organet Nationella 

kontaktpunkten vars uppgift bland annat är att hantera anmälningar mot 

svenska multinationella företag. Under våren har ett flertal fall varit aktuella, 

bland annat en anmälan mot företaget Systemairs verksamhet i Turkiet. 

Behandlingen av ärendena fortsätter under hösten.  
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Andra aktiviteter     

 

Möten med politiker 

Möte med Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, S – januari  

Möte med Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister, S – februari 

Lunchsamtal med Eva Nordmark, S, och Joakim Larsson, M – mars  

Möte med Annie Lööf, partiledare, C – mars 

Möte Mats Persson, riksdagsledamot, L – mars 

Möte Johan Danielsson, S, i Europaparlamentet – mars 

Möte med Eva Nordmark – maj 

Möte med H.M. Konungen, H.K.H. Kronprinsessan & Prins Daniel – maj 

Möte med Eva Nordmark – juni  

Möte med Ardalan Shekarabi – juni  

 

Arrangemang 

Digitalt demokratisamtal – Make kunskap great again! 

Hur mår studenterna? Digitalt seminarium i Folkhälsodalen, Almedalen 
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Federationsutveckling och -stöd  

 

Framtidsutredning och framtidsarbete 

Utredningsdelen av det framtidsarbete som initierats med anledning av 

kongressens beslut 2017 utifrån propositionen Saco i framtiden slutfördes 

under hösten 2020. Utredningen redovisades för styrelsen genom en  

slutrapport i november 2020. Ett fortsatt framtids- och utvecklingsarbete 

kom därefter att ta vid och har bedrivits inom fyra parallella delprojekt: 

federationsgemensamma värderingar, effektivt påverkansarbete, stärkt 

interndemokrati samt federationskontrakt/Sacos uppdrag. Framtidsarbetet 

var bland annat uppe för beredning och avstämning vid ordföranderådet i 

mars 2021, där de olika delprojekten presenterades. Delprojekten har 

därutöver, på lite olika sätt, under våren och sensommaren 2021 involverat 

ett flertal förbundsföreträdare genom fokusgrupper, workshoppar och 

intervjuer med mera. Resultat av de olika delprojekten har utmynnat i 

förslag från styrelsen som arbetats in i inriktnings- och 

stadgepropositionerna inför Sacos kongress i november 2021.  

 

Federationskommunikation och träffar med förbunden 

Möten har vid flera tillfällen under våren ägt rum mellan kanslichefer 

respektive samhällspolitiska chefer och kommunikationschefer för 

diskussion och informationsutbyte om strategier och aktuell verksamhet.  

 

Efter varje styrelsemöte skickas nyhetsbrevet Federationsnytt ut. 

Sacostyrelsens nyhetsbrev riktar sig till förbundens styrelseledamöter och 

kanslichefer samt Saco studentråds styrelseledamöter.  

 

Ett veckobrev skickas till samtliga kommunikatörer på förbunden för att ge 

förhandsinformation om kommunikationsaktiviteter. 

 

Federationsgemensamt GDPR-arbete 

Sacofederationens gemensamma dataskyddsombud har publicerat sex 

månadsbrev, deltagit i nätverk, omvärldsbevakat, givit stöd i  

förhandlingsarbete kopplat till personuppgiftsrelaterade frågor samt svarat 

på frågor från förbund och registrerade. Den digitala utvecklingen hos flera 

förbund har inneburit att en del integritetsfrågor för nya program och 

system har hanterats. 

 

Arbetet med att lämna över dataskyddsombudsansvaret till varje förbund är 

nu genomfört, enligt ett tidigare beslut i styrelsen. Det har inneburit ett 

gediget arbete i form av bland annat utbildningar (fyra generella 

workshoppar utifrån olika ämnen och ett antal förbundsspecifika 

utbildningar), dokumentationer (tre större dokument, två PM), 

genomgångar av förbunds behandlingsregister och information till 
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registrerade samt input kring olika interna dokument hos förbund. 

Dokumentationer har gått ut till alla förbund inom federationen. 

 

Vid utgången av verksamhetsåret 2020 hade Saco etablerat personupp-

giftsbiträdesavtal med samtliga medlemsförbund inklusive heltäckande  

instruktioner angående all den personuppgiftshantering som följer av 

förbundens olika uppdrag till Sacokansliet och dess statistikfunktion. Under 

våren 2021 har kansliet, utifrån GDPR-krav och i enlighet med givna 

instruktioner, arbetat vidare med gallring av samtliga databaser samt 

anonymisering och pseudonymisering av all individdata. Arbetet är 

synnerligen omfattande och beräknas kunna slutföras under hösten 2021. 

Detta arbete sker i nära samarbete med samtliga förbund samt med stöd 

av Sacos dataskyddsombud. 

 

Sacokansliets statistikfunktion har under perioden uppdaterat ett  

federationsövergripande personuppgiftsbehandlingsregister som täcker och  

genomlyser all den personuppgiftsbehandling Saco som  

personuppgiftsbiträde medverkar till på uppdrag av förbunden. Den 

uppdaterade sammanställningen har tillställts samtliga förbund till stöd för 

uppdatering och utveckling av deras egna förbundsvisa  

behandlingsregister. Sacos behandlingsregister beskriver därutöver även 

de personuppgiftsbehandlingar där Saco själv är personuppgiftsansvarig. 

 

Federationsgemensamt medlemsregister och Sacos 
statistikfunktion 

Utöver löpande statistikverksamhet, inklusive ett federationsgemensamt 

medlemsregister, har Sacos statistikfunktion under våren 2021 fokuserat på 

att slutföra arbetet med ett nytt Saco Lönesök inför en förbundsvis 

lansering hösten 2021. I detta arbete samarbetar kansliet med ett externt 

IT-utvecklingsföretag. 

  

Sacos statistikfunktion har liksom tidigare bistått Saco-S med expertstöd i 

förhandlingar om ett nytt statistikavtal samt i annan  

statistiksammanställning och biträtt förbunden i deras partsgemensamma 

statistikarbete inom offentlig sektor. Funktionen har även biträtt förbunden 

med inläsning av förbundsvisa löneenkäter och partsgemensam 

lönestatistik inom privat, statlig och kommunal sektor. Efter sedvanlig 

kvalitetssäkring och förbundsanpassning har statistiken gjorts tillgänglig 

inom verktygen Saco Lönesök och Mystik. 

 

Sacos pensions- och försäkringsfunktion  

Sacos pensionsexperter har under våren och sensommaren 2021, vid 

sidan om det löpande arbetet med kollektivavtalad pension och försäkring 

på kommunal sektor, biträtt AkademikerAlliansen i förhandlingar med SKR 

om förbättrade avtalsreglerade pensionsvillkor. Arbetet bedrivs i nära 



 

 

  28/35 

 

samarbete med OFR:s pensionsexperter och berörda Sacoförbund inom 

OFR samt med Kommunals pensionsexperter.  

  

Vid sidan om det löpande arbetet med kollektivavtalad pension och  

försäkring på statlig sektor, har pensionsexperterna biträtt Saco-S i ett antal 

partsgemensamma frågor som rör hantering och administration av det  

statliga pensionsavtalet. Som en följd av den pågående pandemin har de 

även bistått AkademikerAlliansen och Saco-S i ett antal försäkringsfrågor 

som föranletts av covid-19. De har vidare ägnat sig åt påverkansarbete i 

frågor som rör allmän pension och allmänna trygghetssystem. Det rör bland 

annat frågor om ett längre arbetsliv och den nya lagstiftningen för  

tjänstepensionsföretag. 

 

Medel till regionala skyddsombud 

Under perioden skedde en insamling av förbundens redovisningar av  

använda medel för regional skyddsombudsverksamhet (rådgivning och 

kontroll). Sacos arbetsmiljöansvariga sammanfogade dessa och skrev 

Sacos slutrapport för 2020 till Arbetsmiljöverket. Såväl respektive förbunds 

som Sacos samlade redovisning revisorsgranskas av respektive 

organisations auktoriserade revisor. Nya medel för verksamheten 2021 har 

även fördelats. 

 

Sacoförbunden ska vara det självklara valet för alla akademiker 

En viktig insats under våren i förbundens arbete för att stärka lokal  

medlemsrekrytering var Akademikerveckan i februari. Under veckan 

kraftsamlar Sacoförbunden för att synas digitalt och på arbetsplatserna 

med fokus på jobbfrågor och medlemskap.  

 

Ett stort jobb görs av lokalt förtroendevalda. Sacokansliet bidrog på  

uppdrag av förbunden under veckan med två lunchwebbinarier på temat 

kompetensutveckling, som var öppna för såväl förbundsmedlemmar som 

intresserade icke-medlemmar. 

 

Sacos kommunikationschef Emma Nilsson har under perioden deltagit i 

arbetet i den så kallade Athenagruppen, där Sacoförbundens kanslier 

gemensamt planerar akademikerveckorna och genomför andra insatser till 

stöd för förbundens medlemsrekrytering.  
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Organisation och ledning 

 

Sacos styrelse 

Styrelsen har sammanträtt vid fem tillfällen under perioden. Samtliga 

sammanträden genomfördes digitalt. Stort fokus har legat på förberedelser 

inför Sacos kongress i november 2021, men även exempelvis 

framtidsarbetet och parternas principöverenskommelse om trygghet,  

omställning och anställningsskydd har varit viktiga frågor. Styrelsen har 

under perioden också fattat beslut om en skattepolicy för Saco. 

 

Extra kongress  

Den 23 mars genomfördes en extra kongress i syfte att förrätta fyllnadsval 

till Sacos styrelse med anledning av den vakans som uppstått i och med att 

Heidi Stensmyren, Sveriges Läkarförbund, valt att lämna sitt  

styrelseuppdrag. Vid extrakongressen valdes enhälligt Sofia Rydgren Stale, 

Läkarförbundets nya ordförande, till ny ledamot i styrelsen.  

 

Ordföranderåd 

Samma dag, den 23 mars, arrangerade styrelsen ett ordföranderåd. Mötet 

hölls digitalt. Programmet rymde punkter om federationsfrågor, styrelsens 

planering inför Sacos kongress i november 2021, nytt samhällspolitiskt  

program och ny påverkansplan samt framtidsarbetet. 

  

Den 1 juli 2021 höll styrelsen ett extra ordföranderåd med särskilt fokus på 

Lärarförbundets eventuella medlemsansökan till Saco.  

 

Inför kongressen 2021 

Sacos kansli har, på styrelsens uppdrag och i löpande återkoppling och  

avstämning, under våren 2021 inlett de närmare förberedelserna inför 

Sacos kongress 2021. Styrelsen har särskilt uppdragit åt kansliet att 

planera för genomförande av en fysisk kongress men med möjlighet att, 

beroende på pandemiläge, vid behov i stället kunna genomföra kongressen 

helt digitalt.  

 

Nytt för denna gång är så kallade digitala förmöten. Vid dessa kan 

styrelsen och motionärer presentera och utveckla skälen bakom vissa 

förslag. Därmed får anmälda kongressledamöter tillfälle att i förväg bekanta 

sig med några särskilt angelägna frågor utan att den egentliga 

utskottsbehandlingen vid kongressen föregås.  

 

Kongressplaneringen har varit uppe för presentation och avstämning vid 

ordföranderådet den 23 mars 2021. Därutöver har kansliet under våren  
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genomfört förbundsvisa besök med fokus på bland annat inriktningen av 

Sacos kommande samhällspolitiska program. 

 

Fastighet, ekonomi och IT 

I början av året kunde Sacokansliet flytta tillbaka till nyrenoverade lokaler 

på Lilla Nygatan. Det drygt ett år långa renoveringsarbetet av Sacos  

fastighet, Midas 6, var slutfört. Renoveringen hade, som all verksamhet, 

påverkats av coronapandemin i form av exempelvis svårigheter med 

materielleveranser och strikta regler för hur hantverkare och 

produktionsledning kunde röra sig i lokalerna för att inte sprida smitta. Trots 

denna påverkan har budgeten hållits och återflytten kunde ske tidigare än 

planerat.  

 

Saco har nu en fastighet med fungerande ventilation, som är anpassad för  

personer med funktionsnedsättningar och som uppfyller kraven för säkerhet 

i form av exempelvis brandskydd. Kontors- och konferensutrymmen har 

tekniskt stöd för hybridmöten, där deltagare finns såväl i rummet som på  

distans, och ytterligare ett våningsplan har frigjorts för extern uthyrning  

jämfört med tidigare.  

 

Samtidigt med kansliet flyttade även den första hyresgästen, Copenhagen 

Economics, in. Avtal har tecknat med DER Juridik om inflyttning i 

december. Ett våningsplan är i skrivande stund kvar att hyra ut. För att 

skapa förutsättningar för god beläggning och därmed intäkter till Saco har 

företaget Coor anlitats som samarbetspartner för uthyrning och skötsel av 

konferensanläggningen, som utökats och nu finns på både entré- och 

källarplan. Saco, hyresgäster och externa kunder kan boka stora och små 

konferensrum med god möjlighet till varierad möblering som tar hänsyn till 

smittorisken.  

 

Personal och arbetssätt 

Kansliet har på grund av pandemin fortsatt att i huvudsak arbeta hemifrån 

under perioden, och personalen har erbjudits ergonomiska hjälpmedel för 

att underlätta arbetsmiljön i hemmet. Digitala ergonomigenomgångar med 

fysioterapeut har genomförts på hemmakontoren för dem som önskade det. 

 

Arbetsgivaren har tillsammans med den lokala fackliga styrelsen på  

kansliet och skyddsombuden tagit fram ett samverkansavtal. Detta för att 

främja effektivitet, kvalitet och förnyelse i verksamheten samt ge de 

anställda inflytande och delaktighet vad gäller arbetsklimat och arbetsmiljö. 

 

Ett arbete med att flytta data till en ny serverhall har påbörjats. Detta 

kommer att minska antalet servrar, vilket ger en minskad kostnad på sikt. 
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Ett nytt uppdaterat avtal med IT-leverantören Iver har skrivits, vilket 

genererar bättre service och systemförvaltning för samma kostnad som 

tidigare. 

 

En översyn har gjorts av ekonomifunktionen. Den har resulterat i att  

lönehanteringen kommer att outsourcas vid årsskiftet. 

 

Nya arbetssätt för påverkansarbete 

Saco har under det första halvåret 2021 tagit fram en påverkansplan och 

utvecklat sitt arbetssätt. Avsikten har varit att tydliggöra roller och processer 

när det gäller federationens påverkansarbete.  

 

Dialog och tillit har identifierats som nycklar till god samverkan i påverkans-

arbetet. I federationen kan konsensus om de utspel som görs inte vara ett 

krav, men det ska alltid finnas en transparens om vad som sägs och när 

det sker.  

 

Styrelsen har definierat de påverkansområden där Saco ska agera och 

förtydligat målen, dvs. vad som ska uppnås på varje område.  

 

Sacokansliet har kontinuerliga arbetat med att vidareutveckla arbetssätt 

som vässar arbetet med rapporter, utspel och annan påverkan.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1  
Sacos medieaktiviteter januari–augusti 2021 

Pressmeddelanden 

Allt fler yrkesverksamma 

medlemmar i Sacoförbunden 

8 februari 

Kraftigt ökad arbetslöshet bland unga 

akademiker 
24 februari 

Ny rapport: Kvinnor har 3,7 miljoner 

lägre livslön 

Direktiv om minimilöner måste göras 

om efter kritik från EU:s rättsexperter 

6 mars 

Smittspridningen på arbetsplatser 

kan begränsas mer 

24 mars 

Hemarbetande akademiker tar färre 

pauser trots kraftigt ökad skärmtid 
29 mars 

Allt fler äldre akademiker 

långtidsarbetslösa 

15 april 

Saco kommenterar vårbudgeten: 

Jobbsatsningarna räcker inte 
15 april 

Inför EU:s sociala toppmöte: Stärk 

den sociala tryggheten utan 

bindande direktiv 

6 maj 

Ny vice generalsekreterare nominerad 

till Europafacket – EFS 
20 maj 

Saco kommenterar LAS: Historisk 

satsning på omställning och 

kompetensutveckling 

7 juni 

Saco välkomnar fler akademiker 
18 juni 

LO, TCO och Saco: 

Långtidsarbetslösheten kräver 

omedelbara insatser 

9 juli 

För frisk för Försäkringskassan men 

för sjuk för att jobba 
19 augusti 
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Debattartiklar 

 

LO, TCO och Saco: Vi har väntat 

länge nog på en bättre 

sjukförsäkring 

11 januari 

Kön ska inte påverka din lön 8 mars 

Saco: Pandemin kräver satsning på 

studenthälsan 

18 mars 

Utbilda akademiker i pandemins 

spår 

15 april 

Studenter måste ges förutsättningar 

att komma in på arbetsmarknaden 

11 juni 

Covidsjuka läkare ska inte tvingas 

byta jobb 

29 juni 

   

Axplock redaktionella artiklar 

 

Männens livslöner slår 

kvinnornas med miljoner 

Svenska Dagbladet 8 mars 

Förbunden överens: Så 

planeras för ny 

organisering av Sveriges 

lärare 

Skolvärlden 18 juni 

Facken kräver insatser 

mot 

långtidsarbetslösheten 

Ekot 9 juli 
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Bilaga 2 

Sacos remissvar januari–augusti 2021 

 

Arbetsmarknadsdepartementet 

Utredningen om genomförande av direktivet om balans mellan       R100.20 

arbete och privatliv, SOU 2020:81 

 

Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder    R 11.21 

och det skollagsreglerade området, SOU 2020:79 

 

EU förslag direktiv om åtgärder för transparens i lönesättning,  R 18.21 

 

Finansdepartementet 

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet,  R 95.20 

 

Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete,   R 0.21 

Snabbremiss  

 

Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete,  R 0.21 

Snabbremiss 

 

Justitiedepartementet 

Bättre skydd för tekniska företags-hemligheter, Ds 2020:26,  R 92.20 

 

Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring, SOU 2021:5,  R 9.21 

 

Bolags rörlighet över gränserna, SOU 2021:18  R 30.21 

 

 

Näringsdepartementet 

Promemorian 55 år och karensval - SOU 2020:65,   R 96.20 

 

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH 

 

Yttrande över MYH:s föreskrifter och allmänna råd om  R 0.21 

nivåplacering av kvalifikation i SeQF, snabbremiss 

 

Socialdepartementet 

Införandet av en familjevecka, Ds 2020:24,   R 84.20 

 

Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag  R 94.20 
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Promemorian Konsekvenser av justerade åldersgränser i R 19.21 

pensionssystemet och i andra trygghetssystem 

 

Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill   R 20.21 

arbeta längre, SOU 2020:69 

 

Promemoria – Undantag från bedömningen av arbetsförmågan  R 37.21 

mot normalt förekommande arbete vid uppskjuten  

vård och rehabilitering 

 

Tillväxtverket 

Förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av  R 13.21 

ersättning för kostnader för kompetensinsatser  

vid korttidsarbete 
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