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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.



20

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/
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• 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.



29

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
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