
Tillsammans är vi Saco

  Med kunskap  
utvecklar vi Sverige
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I år, kongressåret 2017, har Saco funnits som en central kraft i svensk 

samhällsutveckling under 70 år. Det är med stolthet vi kan se tillbaka på 

våra bidrag till svensk ekonomi, tillväxt och sysselsättning, akademikernas 

förbättrade arbetsvillkor och trygghetssystem, och inte minst till svensk 

utbildning och forskning.    

 

När vi idag blickar framåt kan vi fortsatt se stora utmaningar för Sverige, 

Europa och världen. Men vi kan också se stora möjligheter. Sverige är en 

del av en globaliserad värld och en internationellt hårdnande konkurrens. 

Sverige behöver akademiker i världsklass. Både arbetslivet och 

samhällsekonomin förändras i mycket snabb takt. Detta sker till följd av 

en snabb teknikutveckling och globalisering som leder till ekonomisk 

integration och ökad rörlighet mellan länder. Det ger oss nya möjligheter 

till arbete och ekonomisk utveckling. Men det blir också väldigt tydligt hur 

stora skillnaderna är mellan länder och människors möjligheter till 

välmående och individuell utveckling. Villkoren för utbildning, 

jämställdhet och demokrati är av stor betydelse för en hållbar utveckling. 

Även klimatförändringarna blir påtagliga i ett globalt perspektiv eftersom 

deras negativa konsekvenser påverkar alla länders möjligheter att uppnå 

en hållbar ekonomisk och social utveckling. De fördelar som den tekniska 

utvecklingen och globaliseringen ger måste i högre grad komma alla 

länder och människor till del för att konflikter och utanförskap ska 

undvikas.  

 

Det är med kunskap som Saco har bidragit till samhällsutvecklingen i 

Sverige. Det är också med hjälp av kunskap som världen kan skapa en 

hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Våra medlemmar är 

akademiker. Vår kunskap vilar på vetenskaplig grund och vi delar med 

glädje med oss av vårt kunnande för att utveckla Sverige, Europa och 

världen. Akademiker har en särskilt viktig roll i en tid då kunskap och 

forskning ifrågasätts och då grundläggande demokratiska och mänskliga 

rättigheter får stå tillbaka. Då regeringar som vill inskränka yttrandefrihet 

och pressfrihet vinner mark och då politiker som verkar för ökad 

protektionism, istället för ökad öppenhet och frihet, vinner val.  
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Som akademikernas företrädare vet vi att nyfikenheten att ta reda på hur 

det förhåller sig, att söka svaren på frågorna och att komma så nära 

sanningen som möjligt är det som driver utvecklingen framåt och skapar 

ett samhälle med välstånd. Vi ser en framtid där akademiker fortsatt 

bidrar till ökad jämställdhet, utveckling och välstånd och där Saco fortsatt 

arbetar för att deras kunnande fullt ut ska respekteras och tas tillvara. 

Tillsammans bygger akademikerna framtiden.  

Göran Arrius 

Ordförande, Saco 
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Vår vision är ett samhälle där utbildning, kunskap och kompetens lönar 

sig och där akademisk profession värderas och respekteras.  

Ett samhälle utan motsättning mellan yrkeskarriär och god hälsa med 

balans i livet.  

 

Saco står upp för demokrati och människors 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 samhällsutvecklingen. 
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Sverige ska vara ett samhälle med hög kunskapsnivå. Forskning, 

innovation och näringslivets konkurrenskraft är beroende av att Sverige 

förblir ett kunskapssamhälle av världsklass. Högskolan är 

utbildningssystemets högsta nivå. Huvuduppgifterna är utbildning och 

forskning, men högskolan ska också samverka med det omgivande 

samhället och sprida forskningsresultat.  

 

Högskoleutbildning ska höja kunskapsnivån i samhället och för det krävs 

att all utbildning håller hög kvalitet. Utbildning som bedrivs på högskolan 

ska vara forskningsanknuten och utgå från långsiktiga behov i samhället 

och på arbetsmarknaden. En högskoleutbildning ska ge såväl 

ämneskunskaper och generella färdigheter som självständig 

problemlösningsförmåga och kritiskt tänkande. Därigenom får 

högskoleutbildade goda möjligheter att möta och anpassa sig till ett 

föränderligt arbetsliv.  

 

Utbildning ska ge den bildning och kunskap som är nödvändig för ett 

aktivt medborgarskap, för att demokratin ska fungera, för att samhället 

ska hålla samman och segregation motverkas. Men också för att Sverige 

ska kunna vara öppet mot världen och ta sig an framtidens utmaningar i 

form av klimatförändringar och hållbar ekonomisk och social utveckling. 

Ifrågasättandet av kunskap, avsaknaden av källkritik, där känslor ges 

större tillit än fakta, är en farlig utveckling. Akademikerna har en viktig 

roll för att vända den utvecklingen.  

 

Utbildningarna ska genom hela utbildningskedjan vara likvärdiga och 

hålla hög kvalitet. All utbildning ska vila på konstnärlig eller vetenskaplig 

grund samt på beprövad erfarenhet och det ska finnas ett nära samband 

mellan utbildning, arbetsliv och forskning.  

 

För att säkerställa att grund- och gymnasieskolan kan fullgöra sina 

uppdrag behövs ett övergripande ansvar och finansiering från staten. 

Högskolan har inget kompensatoriskt uppdrag och ska inte kompensera 

för brister i kunskaper som uppstår i grund- och gymnasieskolan.  

 

Valmöjligheterna efter grundskolan och gymnasiet är många. Alla 

eftergymnasiala utbildningar fyller en viktig funktion i ett väl fungerande 

kunskapssamhälle. Detta bör återspeglas bättre i dimensioneringen av de 

olika eftergymnasiala utbildningsformerna - inte minst för att bättre 

tillgodose arbetsmarknadens behov. Utbildningsvalet styrs idag i alltför 

hög grad av socioekonomisk bakgrund och kön. Det behövs ökad tillgång 

till studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet för att bryta 

snedrekryteringen till högre utbildning och för att ge goda förutsättningar 

för individen att göra välinformerade val. Det måste också finnas ett 

nationellt system för att jämföra högskoleutbildningars innehåll, kvalitet 



5 

och användbarhet på arbetsmarknaden. Fler vägar in i högre utbildning 

måste främjas och utvecklas. 

 

Högskolan har byggts ut kraftigt de senaste decennierna. Det är viktigt att 

Sverige fortsätter satsa på såväl utbildning som forskning. För att höja 

kunskapsnivåer och inte bara utbildningsnivåer krävs att utbildningarna 

håller hög kvalitet. Resurser måste tillföras och ersättningen per student 

öka för att säkerställa att alla utbildningar håller hög kvalitet. Mer 

lärarledd tid, större forskningsanknytning genom fler disputerade lärare 

och bättre arbetslivsanknytning stärker utbildningarnas kvalitet. 

Specialisering och koncentration av utbildningarna kan skapa högre 

effektivitet, bättre kvalitet och starkare forskningsanknytning i ett litet 

land som Sverige. Utbildningars innehåll och dimensionering bör 

anpassas bättre till samhällets och arbetsmarknadens behov, i den 

utsträckning detta går att förutse. Samtidigt måste det fria valet av 

utbildning värnas och utbildningssystemet ge den kunskap som behövs på 

en alltmer föränderlig arbetsmarknad. 

 

En akademisk utbildning ger goda förutsättningar att klara 

arbetsmarknadens krav i framtiden, med en snabb förändringstakt och en 

internationellt rörlig arbetsmarknad. Troligen kommer alltfler akademiker 

att under ett långt yrkesliv uppleva att de behöver höja och utveckla sin 

kompetens, eller till och med helt förändra den genom att byta bana. 

Därför måste det finnas möjligheter till relevant och kvalificerad 

kompetensutveckling för akademiker genom hela arbetslivet. Möjligheter 

att röra sig mellan arbete och utbildning kommer att behövas i större 

utsträckning än tidigare, så att man kan fördjupa, komplettera och 

specialisera sin kompetens. 

 

Invandrade akademiker är en stor och växande grupp på den svenska 

arbetsmarknaden, bland annat mot bakgrund av en orolig värld. De 

akademiker som flyttar till Sverige från ett annat land måste tidigt få 

kvalificerad information om, och vägledning till, den svenska 

arbetsmarknaden. Därutöver krävs ett snabbt och enkelt system för att 

validera och komplettera utbildning både för invandrade akademiker och 

för svenskfödda akademiker med internationella examina. Saco värnar om 

att de som har en akademisk utbildning ska kunna arbeta i ett yrke som 

motsvarar deras utbildningsnivå. 

 

Utbildning och forskning hänger ihop. Kvaliteten på den framtida 

forskningen är starkt beroende av kvaliteten på lägre nivåer i 

utbildningssystemet. Forskningspolitiken måste präglas av långsiktighet 

och förutsägbarhet, men samtidigt kunna anpassas efter de nya 

utmaningar och förutsättningar som uppkommer. Det måste finnas goda 

förutsättningar för både grundforskning och tillämpad forskning, men 

även för innovation och samverkan med övriga samhället. En hög och 

stabil basfinansiering ökar möjligheterna för högskolorna att agera 
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strategiskt, vad gäller både forskningsinriktning och rekrytering av 

forskare. Högre basanslag stärker också kvaliteten på såväl utbildning som 

forskning eftersom det ökar förutsättningarna för högskolorna att vara 

goda arbetsgivare. Forskarnas arbetsvillkor ska vara likvärdiga dem som 

finns på den övriga arbetsmarknaden och det ska inte vara möjligt att 

missbruka visstidsanställningar. Synen på vad som är meriterande måste 

breddas så att även undervisning, samverkan och ledarskap värderas vid 

sidan av forskning. Det måste vara enkelt för både människor, idéer och 

kunskap att röra sig mellan akademi, arbetsliv och samhälle. 

 

• All utbildning, från grundskola till högskola, ska hålla hög kvalitet. 

Utbildningen ska ge bildning och kunskap, tillgodose samhällets 

behov av kompetens samt bygga på vetenskaplig grund. 

Forskningen ska vara internationellt konkurrenskraftig.  

• Staten tar det övergripande ansvaret för finansiering av grund-och 

gymnasieskolan. 

• Vid prioriteringar i högre utbildning måste alltid kvalitetsaspekter 
vägas mot samhällets behov av utökat antal utbildningsplatser. 

• Ersättningen per student måste öka för att säkerställa att alla 
utbildningar håller hög kvalitet. 

• Ett nationellt system för att jämföra högskoleutbildningars 

innehåll, kvalitet och användbarhet på arbetsmarknaden ska 

införas.   

• Tillgången till studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet ska bli 

bättre.  

• Akademiker ska erbjudas goda förutsättningar för att upprätthålla 
och utveckla sina kunskaper, för att motsvara nya kompetenskrav 

genom hela arbetslivet.  

• Det ska finnas ett enkelt system för att validera och komplettera 
utbildning - detta för att snabbare ta tillvara invandrade 

akademikers kompetens.  

• Forsknings- och utbildningspolitiken ska vara långsiktig och 
högskolorna ska ha en hög och stabil basfinansiering.  
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En akademisk utbildning är en av livets största investeringar, både för 

individen och för samhället. Det är en investering i tid, arbete och pengar. 

En utbildning innebär frånvaro från arbetsmarknaden under ett antal år 

och studieskulder för de allra flesta. För att utbildning ska löna sig 

ekonomiskt i ett livslöneperspektiv, måste det vara möjligt för individen 

att hämta in sin investering under ett arbetsliv. Så är inte fallet idag. 

Alltför många akademiska utbildningar är idag olönsamma ur ett 

livslöneperspektiv, i jämförelse med att börja jobba direkt efter gymnasiet. 

Det är inte rimligt. 

 

Akademiker har professioner som är avgörande för välfärden och 

samhällets utveckling. Deras kompetens och prestationer måste belönas. 

Möjlighet till en god löneutveckling över livet är en förutsättning. Tyvärr 

ser vi idag att utvecklingen går åt fel håll. Alltfler utbildningar blir 

olönsamma och högskolepremien sjunker stadigt sedan 2001. Sverige är 

ett av de länder inom OECD där det lönar sig minst att utbilda sig på 

högskolan.  

 

Sverige är också det land som har en av de högsta beskattningarna på 

arbete. Sveriges ekonomi ska bygga på innovation och kunskap. För att det 

ska vara möjligt behöver vi ett skattesystem som premierar arbete och 

kompetens. Vi behöver ett effektivt skattesystem som leder till ökad 

produktivitet och högre tillväxt samt uppmuntrar till entreprenörskap och 

företagande.  

 

En av de största utmaningarna framöver är att säkra välfärdssamhällets 

långsiktiga utveckling. Offentlig sektor står inför stora utmaningar de 

kommande åren. Den demografiska utvecklingen med färre som ska 

försörja fler i kombination med en ökad efterfrågan på offentligt 

finansierade välfärdstjänster riskerar att leda till ett kontinuerligt ökande 

tryck uppåt på det totala skatteuttaget. Därför behövs en övergripande 

skatteöversyn som också inbegriper en grundläggande diskussion om det 

offentliga välfärdsåtagandet och hur det ska finansieras.  

 

Det är inom vård, skola och omsorg som det under lång tid framöver 

kommer att finnas stora rekryteringsbehov av akademiker. Kan 

kommuner, landsting, den privata sektorn och övriga aktörer inte 

rekrytera rätt kompetens kommer kvaliteten i välfärden att försämras och 

välfärdssystemets legitimitet att ifrågasättas. För att locka denna 

kompetens är det helt nödvändigt att det skapas möjligheter till 

löneutveckling och karriär inom dessa sektorer. De privatekonomiskt 

olönsamma högskoleutbildningarna leder ofta till kvinnodominerade 

yrken där lönestrukturen är hårt sammanpressad och möjligheterna att 

göra lönekarriär är nästan obefintliga. Lönen vid pension är inte mycket 
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högre än ingångslönen för nyexaminerade. Det behövs långsiktiga mål för 

lönebildningen för att lönerna och lönespridningen i kvinnodominerade 

yrken ska förändras. 

 

Fortfarande finns stora löneskillnader mellan kvinnor och män. Kvinnor 

och män arbetar i olika sektorer och kvinnodominerade yrken har lägre 

löner och mer sammanpressade lönestrukturer.  Dessutom är kvinnor på 

hela arbetsmarknaden mer frånvarande från arbetslivet än män eftersom 

kvinnor tar större ansvar för hem, barn och familj. Kvinnor är 

föräldralediga längre, tar ut mer VAB och arbetar mer deltid än vad män 

gör. Framför allt får mångårigt deltidsarbetet stora konsekvenser för 

kvinnors karriär- och löneutveckling samt för pensionerna. För att minska 

löneskillnaderna mellan kvinnor och män krävs ökade möjligheter till 

löneutveckling i kvinnodominerade yrken, inte minst i offentlig sektor, 

samt en mer lika fördelning av föräldraledighet och deltidsarbete.  

Föräldrapenningen ska bestå av tre lika delar där vardera föräldern har en 

tredjedel och den sista delen fritt får disponeras eller överlåtas till annan 

part. Reglerna för föräldraledighet bör formuleras på ett sätt som 

stimulerar till jämnare fördelning mellan vårdnadshavarna. 

 

Saco anser att lönesättningen ska vara lokal och individuell. Lön ska sättas 

utifrån kompetens, ansvar och prestation. Lönesättningen fungerar bäst 

om den ses som en del av verksamhetsstyrningen och blir en process där 

bidraget till verksamhetens resultat vägs in i lönesättningen. Men det 

förutsätter att det finns en fungerande lokal lönebildning. Den lokala och 

individuella lönesättningen i ett modernt arbetsliv förutsätter andra roller 

för chefer, medarbetare och fackliga representanter än de traditionella.  

 

Pension är uppskjuten lön och en del av lönebildningen i Sverige. Under 

hela arbetslivet avsätts pengar till pensionen. Dagens pensionssystem 

består i huvudsak av två delar: den allmänna lagstiftade pensionen och 

tjänstepensionen. Tack vare den svenska partsmodellen omfattas de allra 

flesta av ett kollektivavtal och för dem utgör tjänstepensionen en 

betydande del av pensionen. Men det blir allt vanligare att till exempel 

unga och invandrare inte omfattas av kollektivavtal, vilket kommer att öka 

skillnaderna i framtida pensionsutfall. Dessutom kommer 

tjänstepensionerna i framtiden att vara premiebestämda. Det betyder att 

pensionen i hög grad bestäms av lönenivån under hela arbetslivet. Det 

innebär att dagens löneskillnader mellan olika grupper direkt återspeglas 

och förstärker skillnaden i pension. Därför är insatser och åtgärder för att 

minska löneskillnaderna mellan till exempel kvinnor och män en viktig 

pensionsfråga.  

 

Frånvaro från arbetslivet – till exempel vid långa perioder av 

föräldraledighet och tjänstledighet som inte ger rätt till 

pensionsintjänande- samt deltidsarbete minskar den framtida pensionen. 

Därför krävs lika villkor för kvinnor och män att göra karriär. Frånvaron 
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från arbetslivet i samband med att barnen är små behöver delas mer jämt 

mellan kvinnor och män.  

 

: 

• Akademisk utbildning ska löna sig.  

• En övergripande skattereform med sänkt skatt på arbete ska 
genomföras. 

• Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska försvinna. 

• Det ska finnas goda möjligheter att göra lönekarriär även inom 

kvinnodominerade yrken. 

• Kvinnor och män ska dela mer lika på föräldraledighet, VAB och 
deltid. En tredelad föräldraförsäkring ska införas. De 

överlåtningsbara föräldrapenningdagarna ska kunna överlåtas till 

andra närstående. Föräldrapenning ska kunna tas ut efter att 

barnet fyllt 12 år. 

• Lönesättningen ska vara lokal och individuell. Lön ska sättas 
utifrån kompetens, ansvar och prestation, samt utifrån bidrag till 

verksamheten. 

 

• Kollektivavtalens betydelse för den framtida pensionen ska 
uppmärksammas mer i samhällsdebatten. 

 

Lönebildningen i Sverige är en fråga för arbetsmarknadens parter. Genom 

ett gemensamt ansvarstagande från fackliga organisationer och 

arbetsgivarparter har partsautonomin under lång tid varit en 

framgångsfaktor för löneutvecklingen, svensk ekonomi och välfärd.   

 

Denna modell har bidragit till en lång period med höjda reallöner utan att 

den svenska konkurrenskraften har försämrats. Kollektivavtalen reglerar 

också en stor del av de trygghetssystem som idag utgör den svenska 

välfärden. Därför är den svenska partsmodellen viktig att försvara. 

 

De senaste åren har grunderna för den svenska kollektivavtalsmodellen 

ifrågasatts från flera håll. Alltifrån europeiska krav på minimilön till 

svenska röster som argumenterar för allmängiltigförklaring av 

kollektivavtal har hörts. Vi har också sett ansatser till ökande statlig 

inblandning i lönebildningen. I samband med flyktingkrisen hösten 2015 

höjdes röster för sänkta ingångslöner och förändringar av Lagen om 

anställningsskydd, LAS.  
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Att partsmodellen utmanas har sin grund i arbetsmarknadens förändrade 

villkor. Alltfler yrkesgrupper är utsatta för lönedumpning i och med att det 

finns tillgång till arbetskraft som erbjuder sina tjänster till betydligt lägre 

löner än vad kollektivavtalen ger. Vi ser en allt tydligare tudelning av 

arbetsmarknaden med stora och växande grupper som står utanför, ofta 

med låg utbildningsnivå. Arbetslösheten blir ett strukturproblem istället 

för ett konjunkturproblem. Saco värnar partsautonomin och vill att 

arbetsmarknaden regleras av arbetsmarknadens parter utan ingripande 

från EU eller den svenska staten.  

 

Strukturförändringar i ekonomin och på arbetsmarknaden till följd av 

digitaliseringen leder till att alltfler får sin inkomst genom atypiska 

anlitandeformer, det vill säga andra anställningsformer än de gängse.  

Antalet egenföretagare ökar stadigt och på senare tid även personer som 

har en så kallad egenanställning eller utför arbete via digitala plattformar. 

Särskilt bland nyutexaminerade akademiker är detta ett vanligt 

förhållande, eftersom det för många är ett sätt att komma in på 

arbetsmarknaden. Inom många av de atypiska anlitandeformerna är det 

oklart huruvida man är arbetstagare eller uppdragstagare och många 

gånger saknas även ett tydligt arbetsgivaransvar.  

 

Eftersom förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare utgör en 

grundläggande förutsättning för kollektivavtal gör oklarheterna kring de 

atypiska anlitandeformerna att det är osäkert om dessa kan omfattas av de 

trygghetssystem som kollektivavtalen erbjuder. Det är oroande att många 

därmed riskerar att stå utan föräldra-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar 

samt inbetalningar till tjänstepensionen. Det måste också vara möjligt att 

växla mellan att vara anställd, egenföretagare eller egenanställd och ändå 

omfattas av trygghetssystemen. På senare år har begreppet Artificiell 

intelligens (AI) seglat upp som en ny utmaning på morgondagens 

arbetsmarknad. Utvecklingen i sig är inte hotfull men mycket av det vi 

idag förlitar oss på kan komma att förändras. Saco anser att det är viktigt 

att följa utvecklingen på området och att aktivt opinionsbilda i frågorna. 

Sacoförbunden ska vara relevanta för akademiker oavsett anlitandeform. 

Kollektivavtalens fulla potential och möjlighet till anpassning till olika 

branscher och samhällsförändringar behöver tas tillvara. Samtidigt vill vi 

verka för att hitta trygga lösningar för egenföretagare. 

 

: 

• Villkoren på svensk arbetsmarknad huvudsakligen ska sättas av 

parterna utan inblandning från EU eller den svenska staten. 

 

• Sacoförbunden ska vara relevanta för akademiker oavsett 
anlitandeform.  
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God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att 

nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar 

i hälsa skapar förutsättningar för ett långt arbetsliv, effektiva arbetsplatser 

och ekonomisk tillväxt. Våra livsvillkor och arbetslivet förändras ständigt. 

Ny teknik ger nya möjligheter till arbete, välfärd och ekonomisk 

utveckling. Vi lever allt längre och är friskare högre upp i åldrarna tack 

vare förändrade arbetsvillkor och utvecklingen inom hälso- och 

sjukvården.  

 

Ett hållbart arbetsliv förutsätter en hållbar hälsa. I arbetsmiljöarbetet är 

de förebyggande insatserna viktigast. Ett välfungerande arbetsmiljöarbete 

minskar riskerna för att människor ska drabbas av olyckor och ohälsa och 

möjliggör ett senare utträde ur arbetslivet. Det är viktigt att se arbetets 

goda sidor och att förstärka hälsofrämjande faktorer på arbetsplatsen. En 

viktig friskfaktor för akademiker är att det finns tillit till professionerna 

och att deras autonomi värnas, så att kompetensen tas till vara fullt ut.  

 

Förmåga till omställning hos både arbetsgivare och arbetstagare blir allt 

viktigare. Därför krävs att utbildningssystemet anpassas för de behov av 

karriärväxling och kompetensutveckling som akademiker kommer att ha i 

framtiden. Yrkeshögskolorna spelar en viktig roll och bör erbjuda kurser 

och spetsutbildningar för personer med högskoleutbildning samtidigt som 

högskolorna behöver ha ett större utbud av korta kurser och 

distansutbildningar. Det behövs en modell för delad finansiering av 

kompetensutveckling under livet med bland annat ändrade regler för 

studiemedel. Ansvaret för finansieringen måste delas mellan 

arbetsgivaren, individen och staten.  

 

Den ökade medellivslängden möjliggör ett längre arbetsliv och en 

senareläggning av den faktiska pensionsåldern. Men det ställer också 

ökade krav på förbättrad arbetsmiljö och möjlighet till 

kompetensutveckling och karriärväxling genom hela arbetslivet. Samtidigt 

bör de pensionsrelaterade åldrarna i socialförsäkringssystemet samt LAS-

åldern justeras uppåt i takt med att medellivslängden ökar. En flexibel 

övergång mellan arbetsliv och pension skulle gynna 

kompetensöverföringen mellan äldre och yngre arbetskraft. System med 

individanpassat utträde från arbetslivet skulle främja att fler jobbade 

högre upp i åldrarna. 

 

Den tekniska utvecklingen som bland annat leder till digitalisering och 

automatisering förändrar arbetsmarknaden i snabb takt. Alltfler 

arbetsuppgifter kommer inom en nära framtid att skötas av datorer och 

robotar, även akademikers arbetsuppgifter, vilket kommer förändra 

kompetenskraven för dem som anställs. Även om många yrken har samma 

benämningar som tidigare förändras arbetsinnehållet på grund av 
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digitaliseringen. En del yrken försvinner medan nya tillkommer. Detta 

ställer nya krav på utbildning och kräver nya lösningar på 

arbetsmarknaden i ett kunskapsintensivt land som Sverige. 

 

Den ökade digitaliseringen och delningsekonomin innebär nya möjligheter 

som framför allt ger mindre aktörer och egenföretagare en chans att i ökad 

utsträckning erbjuda sina tjänster. Många akademiker utnyttjar redan 

dessa möjligheter och ser det som ett mer flexibelt sätt att arbeta. Den 

individuella flexibiliteten innebär även ett ökat individuellt ansvar, 

eftersom dessa aktörer ofta inte täcks av kollektivavtalade föräldra-, sjuk- 

och olycksfallsförsäkringar. Inte heller görs löpande inbetalningar till 

tjänstepensioner. Det ansvar som traditionellt har legat hos arbetsgivaren 

har flyttats över till den enskilde.  

 

Den tekniska utvecklingen ger inte bara en ökad flexibilitet, utan också en 

gränslöshet där man förväntas vara tillgänglig oavsett tid och rum. 

Gränserna mellan arbetsliv och privatliv suddas ut. Det gränslösa 

arbetslivet är verklighet för i stort sett alla akademikergrupper. För att 

detta inte ska leda till ökad stress och psykisk ohälsa bör tillgängligheten i 

arbetet lyftas i kollektivavtalen och hanteras på arbetsplatsen.  

 

Många upplever stress och obalans i livet och sjuktalen ökar. Det är 

framför allt den psykiska ohälsan som ökar. Orsakerna till att den psykiska 

ohälsan ökar är inte helt kända, men vi vet att problemet finns inom alla 

akademikergrupper och bland studenter. Det finns ett samband mellan 

psykisk ohälsa under studietiden och risk för sjukskrivning under de första 

åren vid övergång till arbetslivet.  

 

Även den personliga integriteten kan hotas av den tekniska utvecklingen 

eftersom arbetsgivare och uppdragsgivare har ökade möjligheter till 

kontroll och övervakning. Idag sker detta i ökad omfattning utan 

möjligheter för den enskilde eller facket att förhandla med arbetsgivaren, 

det är arbetsgivaren som har tolkningsföreträdet. Det måste finnas tydliga 

spelregler för vad arbetsgivare får göra. Vi vill se en central lagstiftning för 

skyddet av den personliga integriteten i arbetslivet.  

 

• Förebyggande och proaktiva insatser prioriteras i 

arbetsmiljöarbetet för ett ökat välbefinnande i arbetslivet. Det 

skapar förutsättningar för ett hållbart och längre arbetsliv samt en 

hållbar hälsa. 

• Öka förutsättningarna för kompetensutveckling och karriärväxling 
för akademiker under hela arbetslivet.  

• Förutsättningarna för ett längre arbetsliv och fler arbetade timmar 

måste förbättras så att de pensionsrelaterade åldrarna i 

socialförsäkringssystemet samt LAS-åldern kan justeras uppåt i 
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takt med att medellivslängden ökar samt att övergången mellan 

arbetsliv och pension ska vara mer flexibel än idag.  

• Tillgängligheten i arbetslivet, som möjlighet eller risk, ska lyftas i 

kollektivavtalen och hanteras på arbetsplatsen.  

• En central lagstiftning ska införas för skydd av den personliga 

integriteten i arbetslivet.  
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Övriga samhällspolitiska beslut från Sacos kongress 
 
Utöver det samhällspolitiska programmet som bygger på styrelsens 
proposition ”Med kunskap utvecklar vi Sverige” tog Sacos kongress även 
ställning till ytterligare ett antal frågor via ett tjugotal motioner. Här följer 
dessa beslut. 
 

Saco verkar för: 
• Att det tillsätts en bred parlamentarisk kommitté. Uppdraget ska 

vara att hitta långsiktiga lösningar för välfärdens framtida 
åtagande och finansiering.  

• Att deltidssjukskrivning för studenter ska bli möjlig. 
 

• Fungerande och förutsägbara trygghetssystem för studenter i 
social- och sjukförsäkringsfrågor. 
 

• Ett styr- och resurstilldelningssystem som premierar kvalitet.   
 

• En översyn av Arbetsmiljölagen som syftar till att anpassa lagen 
mot dagens och framtidens arbetsmarknad. 

 



Tillsammans är vi Saco
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