
Med kunskap  
utvecklar vi Sverige
Sammanfattning av Sacokongressens  
beslut i november 2017



Fokus på samhällspolitiska  
förslag och frågor
I den här broschyren kan du läsa om Sacos arbete och engagemang i samhälls-
politiska förslag och frågor. Sacos kongress 2017 valde att fokusera på områdena 
utbildning och forskning, lön och livslön, framtidens partsmodell samt framtidens 
hållbara arbetsliv. 
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Med kunskap  
utvecklar vi Sverige
Saco har funnits som en central kraft i svensk samhällsutveckling i mer än 70 år. 
Genom åren har vi bland annat bidragit till utbildning, forskning, tillväxt och 
sysselsättning, men också till akademikernas förbättrade arbetsvillkor och 
trygghetssystem. I dag är vi 23 förbund som opinionsbildar, utvecklar och gör 
skillnad för våra medlemmar, 700 000 akademiker.  

Sverige är en del av en globaliserad värld där både arbetsliv och samhälls- 
ekonomi ständigt förändras. Detta sker till följd av en snabb teknikutveckling 
och internationalisering som leder till ekonomisk integration och ökad rörlighet 
mellan länder. 

Med kunskap har Saco bidragit till samhällsutvecklingen i Sverige. Det är också 
med hjälp av kunskap som världen kan skapa en hållbar ekonomisk, ekologisk 
och social utveckling. Akademiker har en särskilt viktig roll i en tid då kunskap 
och forskning ifrågasätts och då grundläggande demokratiska och mänskliga 
rättigheter får stå tillbaka. 

Som akademikernas företrädare vet vi att nyfikenheten 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 akademikers kunnande fullt ut respekteras  
och tas tillvara. 

Göran Arrius
Ordförande, Saco
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Sacos vision 
Saco utvecklar Sveriges akademiker. 
Tillsammans utvecklar vi Sverige.

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. 

Sacos värdegrund
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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Utbildning och forskning
Forskning, innovation, näringslivets och den offentliga  
sektorns konkurrenskraft är beroende av att Sverige 
förblir ett kunskapssamhälle av världsklass. Utbildning  
som bedrivs på högskola 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 människor den bildning och kun-
skap som är nödvändig för att samhället ska hållas 
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 en hållbar ekonomisk och 
social utveckling. 

Alla utbildningar ska hålla hög kvalitet och vila 
på konstnärlig eller vetenskaplig grund samt på 
beprövad erfarenhet. Det ska finnas ett nära sam-
band mellan utbildning, arbetsliv och forskning.  
Till skillnad från högskolan har skolan ett kompen-
satoriskt uppdrag. För att säkerställa att grund- och 
gymnasieskolan kan fullgöra sina uppdrag behövs 
ett övergripande ansvar och finansiering från staten. 
All eftergymnasial utbildning fyller en viktig funktion 
i ett väl fungerande kunskapssamhälle. Fler vägar 
in i högre utbildning bör därför främjas och utvecklas.

Resurser måste tillföras och ersättningen per student 
öka för att säkerställa att alla utbildningar håller 
hög kvalitet. Mer lärarledd tid, större forsknings-

anknytning genom fler disputerade lärare och 
bättre arbetslivsanknytning stärker utbildningarnas 
kvalitet. Utbildningars innehåll och dimensionering 
bör anpassas bättre till arbetsmarknadens behov, 
samtidigt som det fria valet av utbildning måste värnas. 

Troligen kommer alltfler akademiker att under ett 
långt yrkesliv uppleva att de behöver utveckla sin 
kompetens, eller till och med helt förändra den 
genom att byta bana. Därför måste det finnas  
möjligheter till relevant och kvalificerad kompetens- 
utveckling för akademiker genom hela arbetslivet. 

Invandrade akademiker är en stor och växande 
grupp på den svenska arbetsmarknaden. De in-
vandrade akademikerna måste tidigt få kvalificerad 
information om, och vägledning till, den svenska 
arbetsmarknaden. Därutöver krävs ett snabbt och 
enkelt system för att validera och komplettera utbild-
ning både för invandrade akademiker och för svensk- 
födda akademiker med internationella examina. Saco 
värnar om att de som har en akademisk utbildning 
ska kunna arbeta i ett yrke som motsvarar deras 
utbildningsnivå.

Framtidens forskning måste präglas av lång- 
siktighet, men samtidigt kunna anpassas efter nya 
utmaningar. Det måste finnas goda förutsättningar 
för både grundforskning och tillämpad forskning, 
men även för innovation och samverkan med  
övriga samhället. Forskarnas arbetsvillkor ska 
vara likvärdiga dem som finns på den övriga 
arbetsmarknaden och det ska vara enkelt för 
människor, idéer och kunskap att röra sig mellan 
akademi, arbetsliv och samhälle. 

Utbildning ska ge människor den bildning och 
kunskap som är nödvändig för att samhället 
ska hållas samman och segregation motverkas.
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       Saco verkar för att:
• 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 säker-
ställa att alla utbildningar håller hög kvalitet.

• Ett nationellt system för att jämföra högskole- 
utbildningars 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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Lön och livslön
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 indivi-
den att hämta in sin investering under ett arbetsliv. 

Akademiker har professioner som är viktiga för både 
välfärden och samhällets utveckling. Möjlighet till 
en god löneutveckling över livet är en förutsättning. 
Tyvärr är Sverige ett av de länder inom OECD där 
det lönar sig minst att utbilda sig på högskolan. 

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 väl-
färdstjänster riskerar att leda till ökat skattetryck.

Det är inom vård, skola och omsorg som det under 
lång tid framöver kommer att finnas stora rekry- 
teringsbehov av akademiker. För att locka denna 
kompetens är det helt nödvändigt att det skapas  
möjligheter till löneutveckling och karriär inom dessa  

sektorer. Fortfarande finns stora löneskillnader 
mellan kvinnor och män. Kvinnor är föräldralediga 
längre, tar ut mer VAB och arbetar mer deltid än 
vad män gör. För att minska löneskillnaderna krävs 
ökade möjligheter till löneutveckling i kvinno- 
dominerade yrken. 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. 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 lönebild-
ningen i Sverige. Dagens pensionssystem består i 
huvudsak av två delar: den allmänna lagstiftade 
pensionen och tjänstepensionen. Det betyder att 
pensionen i hög grad bestäms av lönenivån under 
hela arbetslivet. Det innebär att dagens löneskill-
nader mellan olika grupper direkt återspeglas och 
förstärker skillnaden i pension. Insatser och åtgärder 
för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och 
män är en viktig pensionsfråga. Frånvaron från  
arbetslivet i samband med att barnen är små behöver 
delas mer jämt mellan kvinnor och män. 

En akademisk utbildning 
är en av livets största 
investeringar.
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       Saco verkar för att:
• 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 kvinno- 
dominerade 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.
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Framtidens partsmodell
Lönebildningen i Sverige är en fråga för arbets-
marknadens 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 konkurrens-
kraften 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.

Strukturförändringar i ekonomin och på arbets-
marknaden till följd av digitaliseringen leder till att 
antalet egenföretagare ökar 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. 

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 
regleras ofta genom kollektivavtal. Det är osäkert 
om de nya anlitandeformerna omfattas av de 
trygghetssystem som kollektivavtalen erbjuder. 
Men det är viktigt att det går att vara anställd, 
egenföretagare eller egenanställd och ändå om-
fattas av trygghetssystemen. Sacoförbunden ska 
vara relevanta för akademiker oavsett anlitande-
form. Kollektivavtalens fulla potential och möjlighet 
till anpassning till olika branscher och samhällsför-
ändringar behöver tas tillvara. Samtidigt vill vi verka 
för att hitta trygga lösningar för egenföretagare.

       Saco verkar för att:
• 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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Framtidens hållbara arbetsliv 
Investeringar i hälsa skapar förutsättningar för ett 
långt arbetsliv, effektiva arbetsplatser och ekono-
misk tillväxt. Ett välfungerande arbetsmiljöarbete 
minskar riskerna för att människor ska drabbas av 
olyckor och ohälsa och möjliggör ett längre arbetsliv 
där olika kompetenser tas till vara fullt ut. 

Utbildningssystemet behöver anpassas till de 
behov av karriärväxling och kompetensutveckling 
som akademiker kommer att ha i framtiden. Yrkes-
högskolorna 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. 

De pensionsrelaterade åldrarna i socialförsäkrings-
systemet samt LAS-åldern bör justeras uppåt i takt 
med att medellivslängden ökar. En flexibel över-
gång mellan arbetsliv och pension skulle gynna 

kompetensöverföring mellan generationer och 
främja att fler jobbade högre upp i åldrarna.

Den tekniska utvecklingen som bland annat leder 
till digitalisering och automatisering kommer att 
göra att alltfler arbetsuppgifter inom en nära framtid 
kan skötas av datorer och robotar. Detta ställer 
nya krav på utbildning och lösningar på en kun-
skapsintensiv arbetsmarknad. 

Den ökade digitaliseringen och delningsekonomin 
innebär nya möjligheter som framför allt ger mindre 
aktörer och egenföretagare en chans att i ökad ut-
sträckning erbjuda sina tjänster. Det gör samtidigt att  
det ansvar som traditionellt har legat hos arbets- 
givaren har flyttats till den enskilde, vilket innebär 
ett ökat eget ansvar för sjuk-, olycksfalls- och  
pensionsförsäkringar. 

Den tekniska utvecklingen ger inte bara en ökad 
flexibilitet, utan också en gränslöshet där man 
förväntas vara tillgänglig oavsett tid och rum. För 
att detta inte ska leda till ökad stress och psykisk 
ohälsa bör tillgängligheten i arbetet lyftas i kollektiv- 
avtalen och hanteras på arbetsplatsen. 

Även den personliga integriteten kan hotas av den 
tekniska utvecklingen eftersom arbetsgivare och 
uppdragsgivare har ökade möjligheter till kontroll 
och övervakning. Det måste finnas tydliga spel-
regler för skyddet av den personliga integriteten  
i arbetslivet. 

       Saco verkar för att: 
• 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 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. 



Övriga beslut från  
Sacos kongress
På Sacos kongress 2017 togs även beslut i följande frågor utöver det samhälls- 
politiska programmet via ett tjugotal motioner:

• En bred parlamentarisk kommitté ska tillsättas för att hitta långsiktiga lösningar 
för välfärdens framtida åtagande och finansiering.

• 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.

Den tekniska utvecklingen … gör att alltfler  
arbetsuppgifter inom en nära framtid kan 
skötas av datorer och robotar. Detta ställer 
nya krav på utbildning och lösningar på en 
kunskapsintensiv arbetsmarknad. 
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Saco utvecklar Sveriges akademiker. 
Tillsammans utvecklar vi Sverige.
Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver  
frågor för Sveriges akademiker. Vi är en partipolitisk obunden 
facklig organisation som består av 23 självständiga förbund 
med 700 000 medlemmar. Förbunden företräder olika yrkes- 
och examensgrupper på hela arbetsmarknaden.


