
Verksamhets- 
berättelse
2017



Innehåll
Ett händelserikt 2017 ..................................................... 3

Utbildning  ....................................................................... 4

Lön  ................................................................................... 8

Arbetsliv  ......................................................................... 11

Saco i världen .................................................................16

Andra aktiviteter ............................................................18

Federation ......................................................................19

Organisation och ledning .............................................21

Bilagor ............................................................................24



3

Ett händelserikt 2017 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Framtidsutsik
ter

Här finns jobben för akademiker år 2022

www.saco.se/studieval

Redaktör Pälle Kamali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lön 

Thomas Andrén
Galina Pokarzhevskaya

2017 |  Förklarat och oförklarat mellan 

kvinnor och män

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Karin Karlström 
Håkan Regner2017 |  A

tt ge lön för mödan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

”

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

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

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

skyddsombuden från fackligt inflytande, något 
som skulle försämra arbetsmiljöarbetet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• ett tryggt och säkert Europa

• ett blomstrande och hållbart Europa 

• ett socialt Europa

• ett starkare Europa på den globala arenan. 

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

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

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

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

Sacoförbund söker bistånds-
medel genom Union to Union

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BankID
Sacokansliet har under 2017 förhandlat fram ett 
avtal för BankID med Swedbank och Svensk 
e-identitet, som förbunden har möjlighet att an-
sluta sig till. Avtalet omfattar såväl själva ”abon-
nemanget” på BankID som en teknisk lösning för 
att implementera BankID på respektive förbunds 
medlemssidor. Förhoppningen är att tillgången till 
BankID för inloggning och signering ska under-
lätta för både förbundskanslier och förbundens 
medlemmar.
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EU:s dataskydds- 
förordning (GDPR)
Med anledning av den nya dataskyddsförordning-
en (GDPR) som träder i kraft i maj 2018 bedriver 
Sacofederationen sedan 2016 ett gemensamt 
arbete för att på bästa sätt möta de nya krav som 
förordningen ställer. En federationsgemensam 
rapport, Dataskyddsförordningen och facklig 
verksamhet har tagits fram. Efter kvalitetssäk-
ring av en extern juridisk expert presenterades 
rapporten i december 2017. Rapporten innehåller 
rekommendationer för förbunden och federa-
tionen och syftet är att åstadkomma en enhetlig 
personuppgiftsbehandling. Tanken är att rekom-
mendationerna ska kunna användas av förbunden 
i det praktiska arbetet med att förbereda sig inför 
den nya förordningen. 

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

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

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

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

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

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

Adjungerad under 2017:
Malin Påhls Hansson, ordförande Saco studentråd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vision:

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

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

Värdegrund:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Positiv utveckling för Sacoförbunden 27 jan

Lena Granqvist ny samhällspolitisk chef på Saco 31 jan

Stora skillnader i livslön mellan kvinnor och män 08 mar

Kunskap och lämplighet ska styra antagningen till högskolan 15 mar

Vårbudgeten: Stort behov av skattereform 18 apr

Kvalitet måste styra utbudet på högskolan 27 apr

Allt fler anställda övervakas på jobbet 30 maj

Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland akademiker 28 jun

Lägre löner för utrikesfödda akademiker 12 jul

Arbetsgivare saknar riktlinjer för nåbarhet 24 jul

Sverige har lägst utbildningspremie i OECD 12 sep

Anpassa Yrkeshögskolan för akademiker 19 sep

Dags för en ny skattereform 20 sep

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

Var femte akademiker utfryst på jobbet 09 okt

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

Saco och Danske Bank tecknar avtal för företagare 26 okt

Sacokongressen 2017: Med kunskap utvecklar vi Sverige 13 nov

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

Bra besked från regeringen om fackligt förtroendevalda 23 nov

Göran Arrius omvald som Saco-ordförande 24 nov

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

Här finns jobben i framtiden 27 nov

Viktigt med genomtänkta studieval - Saco välkomnar regeringens initiativ 30 nov

Bra förslag om mer jämställd föräldraförsäkring 18 dec

Bilagor

Bilaga 1 – Sacos medieaktiviteter
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Debattartiklar tum

Elitforskare tvingas ut ur landet 13 jan

Låt fler komma till Sverige för att jobba 16 jan

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

Kvinnliga akademikers livslön 2,8 miljoner lägre 08 mar

Staten måste ta ansvaret för personalbristen 13 mar

Kommunalisering av högskolan fel väg att gå 22 mar

Sämre konkurrenskraft med kommunal högskola 28 mar

Underlätta studievalet 28 mar

Nu marscherar vi mot faktaresistens och falska nyheter 22 apr

Utbildningens värde 14 maj

Allt sämre lön för mödan 24 maj

Utbildning måste löna sig 08 jun

Förslagen otillräckliga för skydda anställdas integritet 08 jun

Sociala och ekonomiska framsteg hör ihop 01 jun

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

Dags för ny skattereform 23 aug

Likvärdig skola först 01 sep

Sluta se tekniken som ett hot 19 sep

Sociala villkor avgör framtidens EU 13 sep

Utbildning måste märkas i plånboken 28 sep

Sverige behöver en skattereform 15 okt

Låt inte populisterna kapa debatten 22 nov

Alla partier blundar för miljardhål i välfärden 05 dec

Kvinnor betalar ett högt pris för föräldraledigheten 18 dec
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Arbetsmarknadsdepartementet

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

R 118.16

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

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

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

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

Utstationering och vägtransporter, Ds 2017:22 R 52.17

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

Finansdepartementet

En översyn av överskottsmålet, SOU 2016:67 R 87.16

Fokus Premiepension, SOU 2016:61 R 88.16

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

Skatt på finansiell verksamhet, SOU 2016:76 R 107.16

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

Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar R 8.17

Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 R 20.17

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

Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna R 81.17

En effektivare flytträtt för pensionssparare R 86.17

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård R 94.17

Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift R 97.17

Justitiedepartementet

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

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

Brottsdatalag, SOU 2017:29 R 36.17

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

Betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag R 50.17

Ny lag om företagshemligheter, SOU 2017:45 R 61.17

En ny kamerabevakningslag, SOU 2017:55 R 76.17

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

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

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

Kulturdepartementet

Bättre skydd mot diskriminering, SOU 2016:87 R 55.17

Näringsdepartementet

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

R 3.17

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

R 6.17

Bilaga 2 – Remissvar



27

Socialdepartementet

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

R 95.16

Ändrad beräkning av livränta vid arbetsskada R 97.16

Ökad insyn i välfärden, SOU 2016:62 R 101.16

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

R 116.16

Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut R 15.17

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

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

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

Karensavdrag – en mer rättvis självrisk R 46.17

Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande R 85.17

Sveriges Riksdag

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

R 95.17

Utbildningsdepartementet

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

R 113.16

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

2017

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

R 5.17

Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser R 18.17

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

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

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

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

Brett deltagande i högskoleutbildning R 84.17

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

R 90.17

Utrikesdepartementet

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

R 1.17

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

R 101.17
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Bilaga 3 – Sacos representationsuppdrag

Svenska myndigheter, organisationer etc.

Akademikernas a-kassa, styrelsen Arrius, Göran, ordf

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

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

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

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

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens partsråd Oscarsson, Eva, led

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

Expertgruppen för yrkesprognoser på Arbetsförmedlingen Oscarsson, Eva, ord

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

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

Edström, Josefin - från sept 
Berge, Ursula 

Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, försäkringsråd Andrén, Thomas, led

Arbetsmarknadsdepartementet

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

Wahlbäck, Jenny 
Larsson, Helena

Insynsråd för inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Oscarsson, Eva, led

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

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

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

Fristedt, Karin, led

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

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

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

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

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

Arbetsmiljöverket

Programråd för arbetsmiljö- och arbetsskadestatistik Fristedt, Karin

Samråd på Arbetsmiljöverket med arbetsmarknadens parter Fristedt, Karin

Europeiska socialfonden, ESF, Strukturfondspartnerskap 

Övre Norrlands regionala partnerskap Harnesk, Nils

Mellersta Norrlands regionala partnerskap Eriksson, Maj

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

Folksam liv, styrelsen Arrius, Göran, led 

Försvarsunderrättelsedomstolen Arrius, Göran, led

Försäkringskassans fackliga nätverk Andrén, Thomas

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

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

Justitiedepartementet

Skyddet för företagshemligheter, dir 2016:38 Bäckström, Magnus

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

Juzovitskaja, Viktoria

Kungafonden Arrius, Göran, huvudman

Kyrkans Pensionskassas styrelse Odhner, Anna, suppl.

Nätverket Arbetsplatsnära FoU Sittenfeld, Johan

Pensions- och försäkringsnämnder etc1

Saco Folksam Försäkrings AB, styrelsen Jacobsson, Jens ordf.

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

Socialdepartementet

Utredningen om en modern föräldraförsäkring, expertgrupp Ljunglöf, Thomas

Sakråd i jämställdhetsfrågor Saco, ingen personlig plats

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

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

Stockholms Universitet

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

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

Sveriges Nationaldag, stiftelsen Arrius, Göran, led

TAM-Arkiv Styrelse Zettermark, Åke, led

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

Universitetskanslersämbetets referensgrupp Bayomi, Gina

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

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

Utbildningsdepartementet

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

Utbildningsdepartementets referensgrupp för EU-frågor Simonsen, Linda

Internationaliseringsutredningen Bayomi, Gina

Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd Wallenberg, Max

Valideringsdelegationen Tarschys, Charlotte, led
Oscarsson, Eva, expert

Internationellt
Arbetsmarknadsdepartementet

Svenska ILO-kommittén Dalén, Ullika

EFS, Europafacket (ETUC)

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

Kommitté för ekonomisk och social sammanhållning Oscarsson, Eva, ers

Kommittén för hållbar utveckling, energi och klimat Teräs, Marita

Kommittén för hälsa och social försäkring Fristedt, Karin

Kommittén för social dialog Abdallah, Laila

EFS: Kommittéer och arbetsgrupper

AD-Hoc Committee on taxation Andrén, Thomas, led

Arbetsgruppen för migration och integration Edström, Josefin

Arbetsgruppen för arbetstagarinflytande Wahlbäck, Jenny, ers

Handel och internationell utveckling Grensman, Jenny

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

Kvinnokommittén Eklund, Anna

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

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

Press och kommunikation Ferndahl, Eva

Standardiseringskommittén Fristedt, Karin, ers

Sysselsättningskommittén Oscarsson, Eva, ers

Youth Committee Jahn, Linnea

EU-kommissionen, rådgivande kommittéer m fl.

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

Europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao Fristedt, Karin, led

Handels- och globaliseringsfrågor, arb gr Grensman, Jenny

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

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

Rådgivande kommitté för migrerande arbetares sociala trygghet Larsson, Helena

Europeiska socialfondskommittén Oscarsson, Eva, ers

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

Europaportalen Ferndahl, Eva

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

Nordisk facklig samverkan (NFS)

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

Bastun (Fackligt Östersjönätverk) Abdallah, Laila, led

Europautskottet Abdallah, Laila, led

Strategigrupp Abdallah, Laila, led

TUAC (OECD)

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

TUAC Plenary Session Grensman, Jenny
Abdallah, Laila

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

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


