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Det svenska välfärdssystemet har en lång 
historia. 1891 kom den första lagen om 
sjukkassor, tio år senare lagen om olycksfall i 
arbete och 1913 klubbades lagen om allmän 
pensionsförsäkring igenom. Det har hänt en 
del sedan dess, men grundtanken är 
densamma – att vi alla ska ha en ekonomisk 
trygghet i skeden då vi inte kan försörja oss 
genom arbete. Vid sjukdom och olycksfall, 
perioder av arbetslöshet, barnafödande och 
hög ålder …

Inom Saco engagerar vi oss i de delar av 
socialförsäkringssystemet, som på något sätt 
berör medlemmarna i arbetslivet. Vår 
utgångspunkt är att försäkringarna ska vara 
rättvisa, trygga och hållbara. Man ska kunna 
lita på dem, i goda tider och i sämre. Vi vill 
också se en tydligare koppling mellan det vi 
betalar in till systemet och det vi får ut av det. 
Det är en stor förlust, både för den enskilda 
och för samhället, när en sjukperiod leder till 
att människor slås ut från arbetslivet trots att 
de inget hellre vill än att återgå i arbete. Vår 
uppfattning är därför att socialförsäkringarna 
ska stödja arbetslinjen. Men kraven på arbete 
får aldrig gå ut över människor i svåra 
livssituationer. 

Det är naturligtvis en stor politisk 
utmaning att skapa den enighet som krävs för 
att försäkringarna ska vara långsiktigt 
hållbara. Under fyra och ett halvt år har en 
parlamentariskt tillsatta socialförsäkringsut-
redningen arbetat med frågan. I början av 
april överlämnades slutbetänkandet, en 
gedigen lunta på 1200 sidor, till socialförsäk-
ringsminister Annika Strandhäll. Förhopp-
ningarna, också från oss i Saco-kretsen, var 
att utredningen skulle komma med tydliga 
förslag i de stora systemfrågorna. I många 
viktiga frågor är representanterna för de olika 
partierna överens om grundläggande 

Det handlar om trygghet

principer. Men när det kommer till konkreta 
ställningstaganden om när och hur finns 
fortfarande många frågetecken och mycket i 
den här utredningen är ganska intetsägande 
och självklara kompromisser. Slutbetänkandet 
är trots det ett bra kunskapsunderlag för 
framtida politiska beslut, och jag hittar några 
guldkorn i de förslag som ändå finns. 

Ett av dem rör tryggheten under 
studietiden. Jag gratulerar Saco studentråd, 
som från början lanserade det förslag om 
matchningslån som utredningen har 
anammat. Det innebär att studenter ska 
kunna ta studiemedel i tre månader efter 
examen. Därmed får de en tidsfrist för att 
hitta jobb där deras specifika utbildningar 
kommer till nytta. Att studenter ska kunna 
sjukskriva sig på deltid är också ett bra förslag 
– även det finns en del som behöver klargöras 
om reglerna kring det.

Återigen läser jag rapporter om hur dåliga 
arbetsförhållanden har bidragit till att den 
psykiska ohälsan har ökat. Vi känner väl igen 
riskfaktorerna – för höga krav, låg kontroll, 
små möjligheter att utvecklas i jobbet, 
orättvisor … 

Den självklara utgångspunkten för allt 
arbetsmiljöarbete är att ingen ska behöva bli 
sjuk på eller av jobbet. Vi måste helt enkelt 

bli bättre på förebyggande arbetsmiljöarbete! 
Det här uppmärksammas av utredningen, 
som föreslår ökad forskning på arbetsmiljö-
området och som också konstaterar att det går 
för trögt att implementera nya forskningsrön i 
arbetslivet. 

När jag skriver det här har regeringen just 
presenterat vårbudgeten. En bra nyhet är att 
den innehåller satsningar på arbetsmiljöområ-
det. Saco har länge efterlyst mer pengar till 
regionala skyddsombud och vi välkomnar 
satsningen på arbetslivsforskning med fokus 
på kvinnors arbetsmiljö och arbetsrelaterade 
ohälsa. Jag hoppas att det också kommer att 
leda till en rättvisare tillämpning i arbetsska-
deärenden. Fortfarande missgynnas kvinnor i 
det avseendet – och det är naturligtvis helt 
oacceptabelt!

Och så kom det då, äntligen, beskedet 
om en höjning av taket i a-kassan! Som vi, 
och resten av fackföreningsrörelsen, har stridit 
för detta! Finansministern kallar förslaget för 
”historiskt”. Det är ett relevant uttryck, inte 
minst med tanke på att det har gått hela 
tretton år sedan arbetslöshetsersättningen 
ökades senast – och att värdet av försäkringen 
har urholkats rejält sedan dess. Trägen vinner 
– även om det tar för lång tid bland. n n n

» Den självklara 
utgångspunkten 
för allt arbets-
miljöarbete är att 
ingen ska behöva 
bli sjuk på eller av 
jobbet. «


