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Med drygt 15.000 medlemmar är SRAT en stark 
förhandlingspart på arbetsmarknaden. Det är det som 
är vår huvudsakliga uppgift, att arbeta för goda löner 
och arbetsvillkor. Men att vi är så många gör det också 
möjligt för oss att sluta förmånliga avtal, som är till 
glädje och nytta för medlemmarna utan att behöva vara 
kopplade till arbetslivet. Listan med förmåner är ganska 
lång nu, och jag vill påminna om några av dem.

Rätt till juridiskt stöd är en. Det innebär möjlighet 
att få halvtimmes juridisk konsultation om året, helt 
utan kostnad, och rabatterat pris om man vill köpa 
ytterligare tid. I förmånen ingår också tillgång till ett 
webbaserat program, som gör det enkelt att skriva 
testamente, gåvobrev, äktenskapsförord, samboavtal och 
skuldebrev. Programmet, som man når via SRATs 
hemsida, är noggrant kvalitetssäkrat av jurister. En 
nyhet är att vi nu utökar den här tjänsten, så att den 
också omfattar hjälp i reklamationsärenden. 

Det här är bra förmåner och det är synd att det 
fortfarande är många som inte har upptäckt och 
utnyttjat dem. Kanske är det en effekt av de skygglap-
par och den det-händer-inte-mig-mentalitet som vi väl 
har lite till mans. Men det är faktiskt en bra idé att 
fundera över vilka juridiska dokument man kan komma 
att behöva i en framtid.

En av de medlemsförmåner som jag är särskilt glad 
över är vårt hälsoskydd. Människor ska inte behöva bli 
sjuka på jobbet och det är en av förbundets viktiga upp-
gifter att arbeta för friska arbetsplatser. Men långtids-
sjukskrivningarna på grund av stressrelaterade problem 
ökar, också bland SRATs medlemmar. För de medlem-
mar som har hamnat i ett utsatt läge är det naturligtvis 
oerhört värdefullt, både att få den löneutfyllnad som 
ingår i hälsoskyddet och att kunna få stöd av ett 
hälsoombud. 

Sedan i somras har vi haft glädjen att välkomna två 
nya medarbetare på kansliet. Det är Sandra Kamlin, 
som är redovisningsansvarig och Frida Lingehall som är 
förhandlare. Frida har redan hunnit få den coachutbild-
ning som alla förhandlare på SRAT-kansliet har och är 
redo att arbeta med vårt karriärstöd. Det är ett mycket 
uppskattat erbjudande som ger yrkesverksamma och 

Ledare

Du missar väl inte
dina medlemsförmåner?

arbetssökande rätt till kostnadsfri cv-granskning och 
coachning. Tillsammans med coachen får man tillfälle 
att reflektera över och föra ett strukturerat samtal om 
sin arbetssituation. En del utnyttjar karriärsamtalet för 
att förbereda sig inför ett kommande medarbetarsamtal 
med chefen. Andra tar chansen att fundera på och 
planera för sin framtid. Klokt, tycker jag.

Jag vill också slå ett slag för AkademikerKompetens 
och de seminarier som anordnas runt om i landet, gratis 
för alla medlemmar. Håll utkik efter dessa seminarier 
och andra aktiviteter i kalendern på vår hemsida!

Det här är bara några exempel på vad som ingår i 
medlemskapet i SRAT. Ta en titt på vår hemsida (srat.
se), där finns alla medlemsförmåner listade och 
beskrivna. Ambitionen är att listan ska göras ännu 
längre, så kom gärna med tips på områden som du vill 
att vi ska försöka utöka den med. Det är bara att skicka 
en rad till kansli@srat.se.

På tal om kunskap och bildning; det är inte utan 
stolthet jag vill önska vår nya gymnasie- och kunskaps-
lyftsminister Anna Ekström lycka till med det nya 
uppdraget. Hon lade grunden till sin karriär i Saco, som 
ung ordförande i studeranderådet och senare som 
Saco-ordförande. Ett bra exempel på att fackligt arbete 
är både lärorikt och meriterande, eller hur?

Elisabeth Mohlkert 
förbundsdirektör

SRAT-informationen 
ges ut av SRAT som är 
ett av 23 förbund inom 
Sveriges akademikers 
centralorganisation, 
Saco. SRAT-informatio-
nen skickas per post 
/e-post till alla med-
lemmar i förbundet. 
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Hösten är här och det är full rulle på jobbet, en tid då det är extra viktigt att stanna 
upp och reflektera över arbetsmiljön. Här kan Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter vara 
till hjälp och bidra med en dos positivt tänkande.

Text: Anna-Karin Hallonsten Illustration: Ida Holmedal

På den ideala arbetsplatsen är arbetstagarna lagom många och har lagom mycket att göra. Men verkligheten 
är ofta en annan och det ställer förstås krav på både arbetsgivare och arbetstagare. Att leva upp till kraven och 
samtidigt må bra är en utmaning, men som kan vara genomförbar, så länge den hanteras på rätt sätt. Men 
hur? Hur kan anställda och chefer påverka sin arbetssituation? Och vem ansvarar för vad? 

Just de frågorna behandlas i Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015: 
4) som började gälla i slutet av mars. Syftet med skriften är att ”främja en god arbetsmiljö och förebygga risk 
för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.” Och att ge allmänna råd om 
tillämpningen av föreskrifterna. 

Lena Busck, förhandlare på SRAT, är förhoppningsfull och tror att AFS 2015:4 kommer förenkla det 
förebyggande miljöarbetet tack vare föreskriftens tydliga, mer konstruktiva och rättssäkra riktlinjer för hur 
frågorna ska angripas. Att den kan hjälpa oss att jobba mer lösningsbaserat, istället för problembaserat. 

– Nu måste vi mer ställa oss frågan om HUR vi vill att verksamheten ska fungera, för verksamheten är ju 
vår vardag. Och inte bara prata om vad som inte fungerar, säger Lena Busck och konstaterar att begränsade 
resurser inte behöver utesluta att ett utvecklingsarbete kan genomföras.

– Då bör vi istället försöka ställa oss frågan: Vad ska vi göra med de resurser vi har? Och det är här man 
kan ta hjälp av de nya reglerna i AFS 2015:4, säger hon.

I ett fungerande arbetsmiljöarbete är medarbetarna, deras skyddsombud och fackliga företrädare med och 
tar upp förslag på vilka förändringar som kan och bör göras för att åstadkomma en bättre organisation av 
verksamheten. 

– På så vis blir medarbetarnas kompetens och kunskaper om verksamheten respekterade. Då blir de själva 
delaktiga och kan bidra till utveckling. 

Men själva ansvaret ligger hos cheferna, som är skyldiga att regelbundet lyfta problem, analysera och 
kartlägga frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Alltifrån arbetstider, arbetsuppgifternas 
omfattning, krav och verksamhetens mål. Men för det krävs kunskap och utbildning.

– Utan kunskap så kan man inte göra rätt. Chefer är också beroende av kunskapsstöd samtidigt som de 
måste ha mandat och resurser för att kunna ta beslut om förändringar. Om inte måste frågan lyftas högre upp 
i organisationen, säger Lena Busck.

Sedan poängterar hon att det i många fall kan vara chefens delegation som behöver förändras, så att rätt 
frågor tas upp med medarbetarna på rätt nivå.

Arbets- 
miljö- 
frågan

– en svår nöt som går att knäcka
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När det krävs stöd och 
hjälp för att möta utma-
ningar och problem på en 
arbetsplats skapas ofta en 
arbetsgrupp bestående av 
företrädare för arbetsgivaren, 
skyddsombud och fackliga 
företrädare. Uppgiften är att 
samverka för en god 
arbetsmiljö. 

– Fackets roll är att vara 
med och utveckla arbetsmil-
jöarbetet och föra fram 
medlemmarnas förslag. Men 
vi ser oss inte som nej-säga-
re, snarare förslagsgivare. 
Vår uppgift är att komma in 
med förslag tidigt i ett 
omorganisationsarbete, 
exempelvis. Inte när 
besluten redan är tagna. Det 

är viktigt att känna till, säger Lena Busck.

Inom arbetspsykologiforskning finns det en lång tradition av att 
fokusera på risker och andra problem och svårigheter i arbetsmiljön 
med målet att öka kunskapen om vilka arbetsförhållanden som ska 
utredas och undvikas. Men det finns även andra sätt att angripa 
svårigheter. I Arbetsmiljöverkets kunskapsöversikt Den goda arbetsmil-
jön och dess indikatorer behandlas bland annat forskningsområdet 
”positiv psykologi” – som ett alternativ att hantera och behärska 
arbetslivets utmaningar och ökade krav. I skriften beskrivs positiv 
psykologi som ”studiet av positiva erfarenheter, personliga styrkor och 
ett meningsfullt liv”, med fokus på aspekter av människans villkor som 
leder till ”lycka, självförverkligande och blomstrande”. Inom den 
positiva psykologin är målet att försöka förstå och söka efter drivkraf-
terna bakom positivt beteende på arbetsplatsen, med syftet att öka 
motivation och prestation. 

I AFS 2015:4 är nyckelordet i arbetsmiljöarbetet ”förebygga”, vilket på 
många sätt rimmar med de konstruktiva idéerna inom den positiva 
psykologin. Några faktorer som nämns som särskilt viktiga i föreskrif-
terna är hur man ska arbeta med arbetskrav och återhämtning. 
”Resurserna ska anpassas till kraven”, står det i skriften. Men det 
behöver inte innebära att arbetsgivaren för den skull ska ställa för låga 
krav, enligt Gabriel Richert, psykolog och samordnare i Svenska 
nätverket för positiv psykologi (SNPP).

– En chef som ställer höga krav kan vara en jättebra chef, det kan 
till och med bidra till arbetsglädje, men då är det nödvändigt att de 
anställda får tydliga verktyg som ger dem möjlighet att uppfylla kraven. 
Samtidigt måste höga krav och mål kombineras med mycket uppmunt-
ran, direkt feedback och coaching i det vardagliga arbetet, säger Gabriel 
Richert. 

Sedan tillägger han att positiv psykologi felaktigt ibland uppfattas 
som något som bara går ut på att ”tänka positivt” i största allmänhet, 
ett förhållningssätt som kan upplevas som provocerande för den som 
sliter hårt på en arbetsplats. Men positiv psykologi är evidensbaserad 
vetenskap om människans välbefinnande. 

Andra viktiga faktorer som är avgörande för en anställds arbetsglädje, 
välbefinnande och prestationer, enligt Gabriel Richert, är ”rätt person 
på rätt plats”, variation i arbetet och att skapa möjligheter till återhämt-
ning, vilket också betonas i AFS 2015:4. 

– Aktiviteter som inte alls har med jobbet att göra har visat sig 
betyda mer för arbetsglädjen än vad man trott. En chef som ger 
anställda två timmars ledigt för att gå och träna kan vinna tre timmars 
arbetstid på det, säger han.

Men det kan också handla om sömn och sociala aktiviteter utanför 

arbetet. Eller att få tid att reflektera och vara just här och nu med sig 
själv en liten stund. 

– Sammanfattningsvis allt det som får oss att må bra som 
människa, säger Gabriel Richert.

Att småprata på jobbet har också visat sig vara av stor betydelse för 
välbefinnandet på en arbetsplats och företagets hälsa i stort. Forskaren 
Gunnar Ekman har skrivit boken Från prat till resultat – Om vardagens 
ledarskap. Han är ekonomie doktor i ledarskap och organisation 
vid Handelshögskolan i Stockholm och menar, utifrån omfattande 
forskning, ”att småpratet är avgörande för vad som faktiskt händer på 
arbetsplatsen” och att småpratet är en viktig ingrediens för att skapa en 
positiv arbetsmiljö. Och inte minst, att det är i småpratet som chefen 
har möjlighet att ta del av medarbetarnas idéer och synpunkter.

Verksamhetsutveckling omfattas av både hårda värden – fasta 
rutiner och strukturer – och mjuka. Med hjälp av goda relationer, 
förtroende och öppenhet kan organisationer lättare nå sitt mål och få 
mer motiverade medarbetare. 

Ann Garö, förhandlare på SRAT, betonar vikten av en positiv 
inställning till sin chef och sina kollegor.

– Det kan låta pekpinneaktigt men alla har ju ett eget ansvar och 
mycket handlar om hur vi bemöter varandra. Vi måste vara medvetna 
om att vi påverkar andra på en arbetsplats och att andra påverkar oss, 
säger hon.

Dessutom arbetar en stor del av SRATs medlemmar med männ-
iskor, inom vård och hälsa, och då finns det ytterligare en social 
dimension i det hela och ännu en part att förhålla sig till. 

– Med en god stämning ökar förutsättningarna för att kunna 
hantera patienter och kunder på ett bra sätt. 

Hon upplever också att det finns ett behov av att bli bättre på att 
prata om problem och hur vi kan förbättra den sociala arbetsmiljön. 
Många gånger är det tiden som begränsar men en vanligt 
förekommande orsak är att chefen inte vågar närma sig de frågorna. 

– Chefer tycker ofta att det är jobbigt att prata om sociala 
arbetsmiljöfrågor och eventuella problem. Men det behöver inte vara så 
komplicerat. Viktigast är att vi regelbundet väcker och pratar om 
problem, och gör det till en del i det vardagliga arbetet, säger Ann 
Garö.

Många av SRATs medlemmar har ett tidsbundet schema och dagarna 
är fyllda av patientbesök. Tiden för rast och ro blir knapp samtidigt 
som kontakten med olika typer av människor, med olika behov, kan 
kräva mycket energi. Och här krävs en större medvetenhet, enligt Lena 
Busck.

– I de fallen kan både den psykiska och fysiska arbetsbelastningen 
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Exempel på metoder för att 
undersöka arbetsmiljön:
• Rangordna viktiga faktorer för en god arbetsmiljö.
• Prata alltid om er arbetsmiljö vid personalmöten. Alla ska få 

möjligheten att rapportera om psykologiska, fysiska eller sociala 
påfrestningar. Låt arbetsmiljöfrågorna bli en stående punkt på 
dagordningen för att de inte ska tappas bort.

• Samtala om arbetsmiljön under medarbetarsamtal och/eller 
gruppsamtal. Under mer informella möten kan det kännas mer 
bekvämt att lyfta personliga upplevelser och åsikter.

• Genomför intervjuer eller skriftliga enkäter, det kan vara ett bra 
sätt att ta reda på både specifika och övergripande problem.

bli för tung. Det 
måste finnas tid för 
pauser och variation 
i arbetet och en 
tydlig start- och 
slutpunkt för dagen. 
Här kan något så 
konkret som hur 
patientbokningar 
hanteras – hur de 
fördelas och vems 
jobb det är att sköta 
bokningen – vara av 
jättestor betydelse för 
att underlätta för 
personalen, säger 
hon.  

Under sitt arbete har Ann Garö stött på tillfällen där medlemmar har 
haft svårigheter att prioritera bland sina arbetsuppgifter. En orsak kan 
vara att man vill vara lojal och ambitiös, en annan att det finns brister i 
arbetsorganisationen. Eller en kombination av de båda.

– Det händer att medlemmarna gör mer än det som krävs, till 
exempel om arbetsuppgifterna har ökat, trots oförändrade resurser. Då 
kan det finnas en risk för utmattningssyndrom. Inom vissa verksamhe-
ter, bland annat inom hälso- och sjukvård, ska fler patienter hanteras 
men personal och andra resurser förblir densamma.

Förhandlaren Lena Busck påpekar slutligen att arbetsmiljöarbete inte 
går ut på att plocka bort enskilda symptom. Det handlar om att 

förebygga, vilket är något som också blir tydligare i föreskriften AFS 
2015:4 än tidigare. Hon tar ett exempel: Om en person får problem på 
en arbetsplats så är sällan lösningen att enbart arbeta med att förbättra 
just den personens situation. 

– Ibland kan sättet arbetet är organiserat på vara det som gör att 
personen i fråga inte funkar, inte den enskilda individen. Och det är 
just det systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om, och det är så vi 
undviker fällor och risker. n n n

TIPS
l Sök och ge feedback på att det som görs fått effekt  

(helst irl och direkt!). 
l Fem gånger mer positiv feedback än negativ.  

l Genuinitet – förställ dig inte på jobbet utan använd dina resurser. 
l Hjälp någon! Det är ett lika stort lyft för den som hjälper.

l Specifika höga mål, och verktyg att nå dem.  
Belöningar när man når dem.  

l Flamsa lite grann! 

Om alla dessa faktorer är på plats … spelar ingen roll om  
du inte sover gott, äter OK och rör dig tillräckligt.  

Du kommer ändå att må halvdant. 
Så ta hand om dig genom att … 

l äta varierat (med rätt lite kolhydrater),
l röra dig varje dag (helst intensivt!) och 

l ta hand om din sömn (minst sju timmar/natt). 

Källa: Gabriel Richert, Svenska nätverket  
för positiv psykologi
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Grundtrygghet och ett gott ledarskap. Det är A och O för en bra 
arbetsmiljö, anser Monica Ringdahl, tandhygienist i Västra Götaland 
som delar sin tid mellan kliniskt och fackligt arbete. Att skapa trygghet 
är allas ansvar, men det är chefen som lägger ribban för en tillåtande 
och öppen kultur.

– Jag har lång erfarenhet i yrket och har sett hur mycket otrygghet 
och osäkerhet kan ställa till med. Vi presterar bättre om det finns en 
harmoni och ett lugn på arbetsplatsen, då löser sig det mesta, säger 
Monica Ringdahl. 

Hon tycker att man har lyckats åstadkomma det på hennes 
arbetsplats, mycket tack vare att alla tar sig tid att byta några ord varje 
dag, vare sig det handlar om jobbet eller det privata. En annan 
förutsättning för en harmonisk arbetsplats är att alla ska veta vad de ska 
göra och vilka uppgifter man har – och inte har, enligt Monica 
Ringdahl.

– Då blir det enklare att ställa upp för varandra och rycka in om 
någon behöver avlastning, säger hon. 

Sjuktalen är förhållandevis låga bland tandhygienisterna. Däremot 
har personalomsättningen ökat, av flera anledningar. Det råder stor 
brist på tandhygienister i Sverige och den som inte trivs byter jobb eller 
flyttar, gärna till storstäderna. Idag har även karriärvägarna ökat. 
Numera är det inte helt ovanligt att en tandhygienist blir klinikchef 
eller får andra uppdrag i verksamheterna. 

Monica Ringdahls uppfattning är att det många gånger är de unga 
som upplever stress inom yrket. Inom hennes organisation, liksom på 
många andra arbetsplatser inom landstingen, har man infört den så 
kallade Toyota-modellen vilket kan innebära att en arbetstagare jobbar i 
skift och slutar klockan 19 på kvällen och börjar klockan sju dagen 
därpå. 

– Det kan bli ganska tufft för en småbarnsförälder att förhålla sig 
till de tiderna och samtidigt hinna med att återhämta sig. Dessutom 
har det börjat ske ett generationsskifte inom vårt yrke och vi måste ta 
hand om de unga, säger hon och tillägger att en annan orsak till att de 
unga ofta upplever att arbetet är tidspressande kan vara den ekono-
miska styrningen och brist på återhämtning. Hon konstaterar också att 
det kan vara svårare att sätta gränser och prioritera för den som har 
mindre erfarenhet.

– Nyexaminerade tandhygienister måste få mer handledning. Som 
ny måste man få en chans att utvecklas, vilket alla tandhygienister har 
ett behov av. Det är jätteviktigt.

Dialog 
är nyckeln till framgång
Arbetsmiljöfrågan är högaktuell. Men hur ser det ut inom de hälsofrämjande 
professionerna? Vi frågar några av SRATs medlemmar; en logoped, en tand-
hygienist, en optiker och en audionom om hur de ser på sin arbetssituation. 
Alla trivs, men det finns mycket som kan förbättras.

Text: Anna-Karin Hallonsten Foto: Colourbox
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Kerstin Wiström är kommunanställd logoped och arbetar med att 
utbilda och handleda personal i skolor och förskolor i Staffanstorps 
kommun. Hon upplever liknande tendenser i sin bransch. Även 
logopedyrket är självständigt med varierande arbetsuppgifter som kan 
vara svåra att prioritera i. En logoped ansvarar exempelvis helt själv för 
att planera både utredning och behandling av ett barn med språkliga 
svårigheter, vilket kan skapa stress hos en oerfaren person.

– Man hör då och då om unga som går in i väggen och byter bana 
vilket gör det extra angeläget att arbeta med ett mer systematiskt 
handledningsarbete, som till exempel med mentorer. Många får kanske 
informell handledning men det upplägget håller inte när 
arbetsbelastningen är hög, säger hon.

Kerstin Wiström arbetar i ett team bestående av bland annat 
specialpedagoger, psykolog och skolsköterskor. Alla kommuner har inte 
logopeder men när de väl börjar anställa upplever de ofta vilket stort 
behov det faktiskt finns, berättar hon.

– Behovet motsvarar inte alltid den tid vi faktiskt har. Dessutom 
kan förväntningarna vara väldigt höga. Många tror att vi ska behandla 
så mycket, i vissa fall inom områden som strider mot våra direktiv. 
Omgivningen vet inte alltid vilken vår roll är och vad man kan förvänta 
sig av oss.

Shiva Lindahl är audionom och har varit anställd på den audiologiska 
avdelningen på Helsingborgs lasarett i 22 år. Idag är hon tjänstledig 
och heltidsanställd som huvudskyddsombud på Sacorådet i Region 
Skåne och ledamot i SRATs förening Audionomerna. Hon tror att 
majoriteten av dagens audionomer trivs med sitt arbete. Arbetsuppgif-
terna är omväxlande. Femtio procent av yrket består av möten med 
människor i alla åldrar och den resterande tiden av arbete med 
spännande teknik. Sjukfrånvaron är låg i den här yrkesgruppen, men 
dagens audionomer är överbelastade, enligt Shiva Lindahl. Antalet 
personer som söker hjälp för hörselproblem växer hela tiden och det 
har fått påtagliga konsekvenser i audionomernas vardag.

– Det här är ett bristyrke. Fördelen är att risken för arbetslöshet är 
väldigt liten, men väntelistorna är alltid långa och så fort vi får in ett 
återbud så bokas en annan patient in, säger hon. 

Men i början av året genomfördes en förändring på Helsingborgs 
lasarett för att minska stressen och underlätta audionomernas 
arbetsvardag. Tidigare hade en enkätundersökning visat att det fanns 
ett behov för återhämtning för att undvika utmattning hos personalen. 
Och enkäten fick resultat. Bokningsansvaret lades över på en sekrete-
rare och det har betytt att de anställda har fått mer tid att koncentrera 
sig på patienterna. Men dokumentationen är fortfarande en stor 
stressfaktor och just nu pågår en diskussion i regionen om ”rätt 
kompetens på rätt plats” för att underlätta audionomernas arbetsvar-
dag.  

Optikern Stefan Wallgren som arbetar i Göteborg upplever liknande 
problem. Den främsta svårigheten i hans yrke är att det saknas 
schemalagd tid för en stor del av det administrativa arbetet. Tiden för 
återhämtning är knapp. En optiker är ofta fullbokad med kunder från 
morgon till kväll. Och efter varje kund finns det ett antal uppgifter 
som måste lösas och dokumenteras, exempelvis verkstadsarbete, 

beställningar och telefonkontakter med leverantörer och sjukhus. Men 
då kommer nästa kund och arbetet samlas på hög.

– Många gånger är det arbetsuppgifter som måste utföras under 
kontorstid och då är det svårt att få det att gå ihop. Det är hanterbart 
men vi skulle behöva mer tid för den typen av uppgifter, säger han och 
tillägger att optiker oftast inte har möjlighet att arbeta övertid. När 
butiken stänger ska de anställda gå hem. 

En annan stressfaktor är de snåriga IT-system som en optiker 
arbetar i parallellt med kundbesöken. 

– Mer lättarbetade system hade verkligen förenklat vårt arbete. Det 
kan bli väldigt stressigt när en kund står och väntar samtidigt som man 
ska arbeta i svårjobbade datasystem. 

Delaktighet är också något som kan få stor effekt på en arbetsplats, 
något som framhävs i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift Organisatorisk 
och social arbetsmiljö: ”Det är viktigt att alla är involverade i arbetsmil-
jöarbetet. Delaktighet är en mycket viktig aspekt av den sociala 
arbetsmiljön”. 

För audionomerna på Helsingborgs lasarett har antalet chefsnivåer 
ökat från två till fyra, vilket kan ställa till svårigheter. 

– När jag som skyddsombud ska rapportera arbetsmiljöfrågor till 
högre instanser så ska frågan gå igenom fyra chefer. Det tar tid och kan 
också leda till att frågan tolkas på olika sätt hos olika personer. Då kan 
det bli svårt att göra sig hörd, säger Shiva Lindahl.

Tandhygienisten Monica Ringdahl tror att en av den största av 
framtidens utmaningar är hur vi ska ta till vara på resurserna på bästa 
sätt och hitta ett sätt att få alla led att vara med att medverka i det 
arbetet. Hon anser att dialogen och kunskap kring arbetsmiljö- och 
hälsofrågor måste förändras. Men för att hitta mer långsiktiga och 
smarta lösningar krävs utbildning hos både arbetsgivare och arbetsta-
gare. Och det sker inte över en natt.

– I det här fallet är prioriteringsordningen av arbetet och hand-
lingsplaner av största vikt för att få verksamheten att fungera även i 
kriser då arbetsbelastningen är hög eller då det saknas arbetskraft. Men 
det gäller nog många branscher, säger Monica Ringdahl. n n n

Storsatsning för att minska sjukfrånvaron

Sjukfrånvaro i fokus
I slutet av augusti presenterade SKL och fackförbunden inom 
kommun- och landstingssektorn en avsiktsförklaring till regeringen 
med åtgärder för friskare arbetsplatser. Det övergripande målet är 
att sänka sjukfrånvaron i Sveriges kommuner, landsting och 
regioner. I avsiktsförklaringen förslår parterna bland annat att 
Arbetsmiljöverket ska få i uppdrag av regeringen att ”sammanfatta 
och på ett systematiskt sätt återföra kunskaper och 
rekommendationer från genomförda inspektionsinsatser till 
arbetsmarknadens parter.”

Enligt Gunnar Sundqvist, utredare på SKL, är det en utmaning 
för kommuner och landsting att arbeta med de här frågorna.

– Anställda som arbetar inom kontaktyrken, det vill säga de 
som arbetar med människor, är ofta extra utsatta, säger Gunnar 
Sundqvist.

Under förra hösten och i våras arbetade SKL och fackförbun-
den på bred front för att implementera föreskriften (AFS 2015:4) 
om organisatorisk och social arbetsmiljö (även kallad OSA), vilket 
man fortsätter med. Parterna tog även fram ett hjälpmedel, 
OSA-kompassen, som finns på Suntarbetslivs hemsida. Just nu 
håller SKL och fackförbunden på att utveckla ett utbildningsmate-
rial om arbetsmiljöfrågor riktat till politiker. n n n

» Delaktighet är en mycket  
viktig aspekt av den sociala  
arbetsmiljön «
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Skyddsombudet Shiva Lindahl, 
audionom på Helsingborgs lasarett, 
berättar om sitt arbete.  

Just nu är hon tjänstledig från sin 
anställning och arbetar som huvud-
skyddsombud på Sacorådet i Region 
Skåne. Och som ledamot i SRATs 
förening Audionomerna.

Vilken är din roll som skyddsombud? 
– Min roll är att värna om de anställda 
och vaka över arbetsmiljöarbetet. Om 
jag hör eller ser något där det framgår 
att någon känner ”obehag”, eller om 

någon framför ett problem till mig så kontaktar jag arbetsgivaren på en 
gång. Det handlar inte om att skvallra snarare om att agera innan saker 
och ting blir för stora. 

Hur fungerar din kontakt med arbetsgivaren?
– Att ha en regelbunden kontakt med chefen är viktigt för ett 
skyddsombud, av två anledningar. Dels för att jag ska kunna uppdatera 
arbetsgivaren om det aktuella läget. Men också för att chefen ska kunna 
berätta för mig vad som pågår. Särskilt när det är förändringar på gång. 

Hur fungerar din dialog med de anställda?
– Jag försöker delta på arbetsplatsträffar för att informera mina kollegor 
om det är någon förändring på gång som påverkar verksamheten och 
deras arbetsmiljö. Syftet är att försöka jobba förebyggande genom att 
identifiera problem och riskfaktorer och sätta upp mål för det fortsatta 
arbetet. Man får inte glömma att arbetet med att upprätthålla en god 
arbetsmiljö bygger på en ömsesidig dialog. Det är inte bara jag som ska 
kontakta dem. 

Vilken typ av arbetsmiljöfrågor diskuterar ni på arbetsträffarna?
– Vi brukar diskutera hur alla mår, både psykiskt och fysiskt. Andra 
frågor kan handla om relationen mellan de anställda eller relationen till 
de andra yrkesgrupper som vi samarbetar med. Vi försöker också prata 
om vilka oskrivna regler eller särskilda värderingar som finns hos oss.

Finns det möjlighet till mer informella samtal?
– Det gäller att skapa tid till sådana tillfällen. Ibland finns det en risk 
för att arbetsmiljöfrågorna bara blir en punkt på dagordningen som 
snabbt bockas av under ett möte. Därför försöker jag besöka kollegorna 
utan att stjäla för mycket tid från deras arbete. En idé för mer 
informella samtal skulle kunna vara att anordna återkommande 
frukostmöten – ”before work” – så alla kan sätta sig ner och prata på 
ett mer ledigt sätt. Det vore ett billigt sätt att skapa trivsel på arbetstid. 

Hur arbetar du med uppföljning?
– På dagens arbetsplatser är vi överlag ganska dåliga på att arbeta med 
uppföljning. Jag brukar fråga kollegorna vad de har fått för reaktion på 
sina synpunkter från ledningen och om det blev några åtgärder. Min 

uppgift är också att stämma av med arbetsgivaren om hur de har 
arbetat med eventuella åtgärder då det har funnits önskemål om det. 

Vad händer om inget händer?
– Om den närmaste chefen inte lyssnar, eller inte agerar tillräckligt 
fort, när en anställd tar upp ett problem så kan personen ifråga vända 
sig till mig. Nästa steg är att jag pratar med chefen om det hela. Och 
råkar det vara så att det inte heller ger någon effekt så tar jag kontakt 
med en högre chef. Slutligen, om inga åtgärder har vidtagits, så vänder 
vi oss till Arbetsmiljöverket. 

Vilka verktyg finns för den som jobbar som skyddsombud? 
– Det finns många olika verktyg, men viktigast är kunskap hos både 
chef och arbetstagare. Nu senast diskuterade vi Arbetsmiljöverkets nya 
föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) för 
att prata om chefens skyldigheter men också arbetstagarens. Ett annat 
bra verktyg är att prata om policydokumenten på arbetsträffarna. Jag 
tycker också att det är jätteviktigt att göra risk- och konsekvensanalyser 
när man ska göra förändringar på arbetsplatsen. Men tyvärr missar 
många arbetsgivare det, eller gör det först efter att besluten är tagna. 

Vad är det svåraste i arbetet som skyddsombud?
– Ibland känner nog vi skyddsombud att vi gör allt vi kan för att lösa 
ett problem, men arbetstagaren är kanske ändå inte nöjd och kräver 
ännu mer. Då kan ärenden bli svårhanterade. Det blir även svårt om 
arbetstagaren väntar för länge med att ta upp ett problem. Då finns det 
risk för att situationen blir ännu värre. 

Det är inte alltid en dans på rosor att vara skyddsombud men när 
man löser problem så är det otroligt roligt. 

Anna-Karin Hallonsten

FAKTA
Hur utses ett skyddsombud?
Ett skyddsombud utses av ett fackförbund eller av de anställda. På 
stora arbetsplatser finns det ofta flera skyddsombud. Då kan ett 
huvudskyddsombud utnämnas, med uppgift att företräda 
skyddsombuden. Om det finns flera avdelningar bör det finnas ett 
skyddsombud för varje avdelning. På en arbetsplats där det inte 
finns ett lokalt skyddsombud eller en skyddskommitté – det vill 
säga en grupp bestående av personer från både arbetsgivar- och 
arbetstagarsidan – kan ett regionalt skyddsombud utses av en 
lokal avdelning inom ett förbund. Ett regionalt skyddsombud kan 
enbart vara verksam på arbetsplatser som inte har någon 
skyddskommitté och får inte vara anställd på arbetsplatsen. 

Källa: Arbetsmiljöverket
För mer information:
– Sacos skrift Vara skyddsombud (beställs på kansli@srat.se)
– Arbetsmiljöverkets broschyr Skyddsombud – arbetstagarnas 
företrädare i frågor som rör arbetsmiljön.

Hur arbetar ett skyddsombud? 

Information för förtroendevalda på SRATs webb
För dig som är anmäld som facklig förtroendevald hos SRAT finns en särskild sida på 
www.srat.se. Kommer du inte åt sidan, beror det troligen på att du inte är registrerad 
hos oss. Skicka e-post till kansli@srat.se och meddela vilket uppdrag du har och var.
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Det är inte svårt att ställa upp på intentio-
nerna i det lagförslag om offentliga upphand-
lingar, som riksdagen enligt planerna ska ta 
ställning till i november. Inom Saco är vi 
positiva till förslaget och det är bara att 
beklaga att det blev en politisk stridsfråga 
tidigare i höstas. 

Det är, menar vi, en självklarhet att de 
som arbetar i offentligt finansierade verksam-
heter ska ha rimliga villkor. Oseriösa företag 
ska inte kunna konkurrera med låga löner 
eller dåliga anställningsvillkor i övrigt. Men 
det är just det som sker i vissa branscher där 
den offentliga sektorn är en dominerande 
aktör. Oseriösa företag lämnar anbud med 
låga priser för att vinna en upphandling. För 
att få det att gå ihop betalar de sina anställda 
med usla löner och erbjuder dem dåliga 
arbetsvillkor. Offentlig sektor bidrar därmed 
till att lönerna för vissa yrkesgrupper är så låga 
att ingen kan leva på dem. Taxiförare som kör 
färdtjänst för 27 kronor i timmen, till 
exempel. Och städare som jobbar för elva. 
Det är naturligtvis långt ifrån okej.

Att komma tillrätta med den sociala 
dumpningen är viktigt också för att seriösa 
företag inte ska utsättas för snedvriden 
konkurrens. Krav på gängse löner och villkor 
gagnar alltså inte bara de anställda, utan också 
de seriösa företagen, som ju tack och lov är i 
majoritet. 

Lagförslaget innebär inte krav på att 
leverantörerna ska ha kollektivavtal, däremot 

att lön, semester och arbetstid ska vara i nivå 
med avtalen. Någon reglering av försäkringar 
och pensioner kommer inte att krävas om det 
här förslaget skulle gå igenom – och det är 
bekymmersamt. Den arbetstagare som saknar 
tjänstepension idag riskerar att bli morgonda-
gens fattigpensionärer, så viktig är den 
tjänstepension som regleras i kollektivavtal. 
Om arbetsgivaren inte betalar till tjänstepen-
sionen måste den anställda därför se till att ha 
motsvarande eget pensionssparande. Det kan 
handla om mycket pengar, ungefär fem 
procent av lönen. Det är ett av många goda 
skäl till att vi driver frågan om kollektivavtal i 
alla sammanhang.

Det har gått några år nu sedan dåvarande 
socialminister Göran Hägglund och äldremi-
nister Maria Larsson bjöd in berörda 
arbetsgivar-, bransch- och fackliga organisa-
tioner till ett gemensamt arbete för ökad 
öppenhet i den offentligt finansierade vården 
och omsorgen. Jag har varit med i det arbetet 
från början och SRAT är en av de organisatio-
ner som har skrivit under den etiska 
plattform, som innebär att inblandade parter 
ska verka för ökad insyn i vård och omsorg 
som finansieras med skattemedel. Nu har det 
arbetet vidareutvecklats. Under nya namnet 
Välfärdsinsyn byggs en databas, där utförare 
inom vård- och omsorg ska kunna redovisa 
uppgifter om kvalitet, ekonomi och anställ-
ningsvillkor på verksamhetsnivå. 

Därmed ska allmänhet, politiker, medier 

och brukare kunna bilda sig en uppfattning 
om de olika utförarna. Än återstår en hel del 
arbete, men till våren räknar man med att 
uppgifterna ska finnas åtkomliga på nätet. 
Här kommer till exempel att finnas informa-
tion om vem som driver eller äger en 
verksamhet, ekonomisk basfakta, resultat av 
kvalitetsmätningar, anställningsvillkor och 
personaltäthet.

Goda arbetsvillkor och bra arbetsmiljö 
har stor betydelse för kvaliteten på verksamhe-
ten. Därför hör frågor som rör arbetsvillkor 
självklart hemma i en sådan här redovisning. 
Från fackligt håll har vi återigen argumenterat 
för vikten av kollektivavtal, som en viktig 
kvalitetsfaktor. För de anställdas skull, men 
också för att sätta stopp för låga anbud från 
de företag, som låter personal betala med 
dåliga löner och arbetsförhållanden.

Det handlar om öppenhet och insyn 
också i det lagförslag om meddelarskydd för 
privatanställda, som förväntas träda i kraft till 
våren. Anställda i privat bedriven men 
offentligt finansierad skola, vård och omsorg 
ska få samma rätt som offentligt anställda att 
kontakta medier och lämna ut uppgifter. 
Äntligen! Det här ett mycket välkommet 
förslag, som vi från fackligt håll har arbetat 
länge för. Att de anställda, som har insyn i vad 
som händer på arbetsplatsen, ska kunna larma 
om missförhållanden utan att råka illa ut är 
självklart. Det är också i högsta grad en fråga 
om kvalitet i välfärden. n n n

Öppenhet för bättre 
kvalitet

» Den arbetstagare  
som saknar tjänste- 
pension idag riskerar  
att bli morgondagens  
fattigpensionärer «

Ordförandeordet
Anitha Wijkström
anitha.wijkstrom@srat.se
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Feedback 
bra för prestationen
Ny hjärnforskning visar att feedback påverkar prestationen.  
Konkret beröm fungerar bäst. Att bara boosta med smicker och 
säga att någon är smart leder inte till utveckling. 

Text: Margaretha Eldh Illustrationer: Colourbox
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Det går att påverka prestationen genom att berömma på rätt sätt, 
menar Alva Appelgren, doktor i neurovetenskap. Hon har undersökt 
hur olika typer av feedback påverkar prestationen och hur den kan 
påverkas beroende på vilken typ av beröm man ger.

Feedback har mer påverkan än man tror och det är viktigt att veta 
att det spelar roll vilken typ av beröm man ger, inte bara kritik, säger 
Alva Appelgren, som har forskat på hjärnan och feedback och är doktor 
i neurovetenskap från Karolinska Institutet. 

Idag arbetar hon som lektor och forskare och har grundat företaget 
BrainSelf där hon föreläser och gör konsultuppdrag för företag och 
organisationer. Nyligen disputerade hon med en avhandling som tar 
upp vilket beröm som verkar fungera bäst.

I en hjärnstudie gjord med MR-kamera har Alva Appelgren och 
hennes kollegor jämfört två typer av feedback. Studien visar att när 
personerna i studien fick beröm kopplat till person, som ”du är smart” 
blev de mer stressade, mindre motiverade och presterade något sämre 
än när de fick beröm kopplat till arbetsuppgift, ”du valde rätt”.

Vid beröm som ”du är smart” föds en självreflektion. Man börjar 
fundera över sig själv istället för uppgiften. Konkret beröm som ”du 
valde rätt”, vilket är direkt kopplat till prestation knyter an till 
medarbetarens utveckling framåt. Uttalandet ”du är smart” bedömer 
istället medarbetarens karaktär, vilket skulle kunna förklara varför det 
gjorde dem mer osäkra under uppgiften i vår studie, säger Alva 
Appelgren.

Enligt tidigare forskning utvecklas ett ”växande tankesätt” mer om 
man berömmer det någon gjort, inte individens egenskaper. Alva 
Appelgren har i sin forskning tagit hjärnforskningen ett steg längre och 
studerat individer när de fått beröm vid enskilda uppgifter för att se om 
det hade direkt effekt.

Det är förvånande att området är så lite utforskat. 
Idag används digitala verktyg som ger feedback. I sin forskning har 

Alva Appelgren testat prestationen hos vuxna, och även skolbarn, som 
utförde en krävande koncentrationsuppgift samtidigt som de fick höra 
olika ljud som gav respons på när de gjorde rätt och fel.

Direkt feedback ofta i form av ljud visade sig vara störande och de 
personer som utsattes för ljuden presterade sämre. 

För en chef är feedback viktigt för att stödja sina medarbetares 
utveckling och lärande. Många kan dra nytta av hjärnforskningen för 
att motivera en medarbetare att utvecklas. 

Genom att vara konkret och fokusera på uppgiften vid exempelvis 
ett utvecklingssamtal tror jag att man får bäst effekt, säger Alva 
Appelgren. 

Konkret feedback som visar att man ansträngt sig och lagt ner tid 
är värdefull för att vilja fortsätta utvecklas. Att berömma alltför 
generellt, så som ”Ni jobbar på jättebra” är inte lika utvecklande 
eftersom man inte vet riktigt vad som är bra. 

Det handlar om att ha ett positivt mindset. En chef som visar 
uppskattning för en medarbetares utvecklingskurva och vilja att 
anstränga sig och inte enbart fokuserar på resultat uppskattas. Att bara 
boosta generellt däremot tror jag inte leder till utveckling. n n n

Titeln på Alva Appelgrens avhandling är: Error, praise, action and trait: 
effects of feedback on cognitive performance and motivation.

» Tänk på att även framgångsrika 
människor ständigt gör misstag. En 
anledning till att de är framgångsrika 
är att de inte ger upp. «



SRAT-informationen nr 4 • 201614

Förbundet anlitade företaget ZeroMission för att genomföra 
klimatbokslutet. Det handlar om att analysera vad vi redan gör, 
behöver göra eller kan göra bättre för att komma fram till en övergri-
pande strategi. Därefter räknas det ut hur stor klimatpåverkan SRAT 
har. Den klimatpåverkan som inte går att ta bort på kort sikt går att 
kompensera för. Och det har nu SRAT gjort genom att skänka pengar 
till projektet Solvatten. Den 8 september skeppades 32 solvatten-
enheter till Uganda, och de kommer att vara framme i november. 

SRAT klimat- 
kompenserar

Fakta
Det stora problemet
Just nu lever mer än en miljard människor utan rent vatten och elektricitet. Under dessa omständigheter skulle du behöva använda i genomsnitt 
tre timmar per dag bara för att hämta vatten och ved. Om du var en av dem är också sannolikheten stor att du eller någon i din familj ofta 
drabbas av en eller flera fattigdomsrelaterade sjukdomar. För många hushåll är moderna faciliteter som rinnande vatten och el hemma en 
avlägsen dröm.

Så påverkas mänskligheten:
• Mer än 1 miljard människor i utvecklingsländer lever utan rent vatten.
• 1,8 miljoner barn dör varje år av diarré-sjukdomar.
• Varje år går 443 miljoner skoldagar förlorade på grund av vattenburna och fattigdomsrelaterade sjukdomar.
• Nästan hälften av alla människor som bor i utvecklingsländer lider av hälsoproblem som orsakats av förorenat vatten.
• Miljontals kvinnor ägnar flera timmar om dagen åt att hämta vatten och ved.
• 2,7 miljarder människor som bor i utvecklingsländer lagar mat och värmer sina hus genom att elda.
• Över 4 miljoner människor dör för tidigt på grund av sjukdomar som kan härledas till hushållsluftföroreningar orsakade av matlagning med 

ved och kol. Kvinnor och barn löper störst risk att drabbas.
• Användningen av ved och kol leder till brännskador, avskogning och koldioxidutsläpp.

Källa: Solvatten.se

Vad är Solvatten
Solvatten är en soldriven vattenrenare som tagits fram för hushåll i 
utvecklingsländer. Produkten är unik och praktisk av flera anledningar. 
De flesta vattenreningslösningarna uppfyller inte familjers behov av 
varmvatten – solvatten ger 75°C rent vatten. Det är användbart för en 
rad olika hushålls- och hygienändamål. Behållaren är tillverkad av 
tåliga plastmaterial och kräver varken elektricitet, batterier, kemikalier 
eller reservdelar och håller i cirka 7-10 år. Solvatten tillhör en liten 
grupp vattenreningsmetoder som når WHOs högsta kvalitetsnivå för 
dricksvatten.

I september 2013 beslutade SRATs förbundsstyrelse att förbundet ska genom-
föra årliga klimatbokslut och klimatkompensera för de koldioxidutsläpp som 
görs genom bland annat resor. Förbundets första klimatbokslut gällde 2015 och 
i maj 2016 beslutade förbundsstyrelsen att stödja projektet Solvatten.  

Text: Marie Norell Foto: Solvatten & ZeroMission
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Naggoli Florence bor i Bwamulamila Kammengo i Mpigi-distriktet, 
hon är kurator vid Butoolo vårdcentral där hon också är patient. Hon 
tar medicin dagligen och Solvatten ger henne säkert och rent vatten. 
Hon är inte längre rädd för infektioner från förorenat vatten. När hon 
inte använder Solvatten använder hon vatten som finns vid kliniken. 
Hon tycker att smaken av Solvatten är mycket bättre än vattnet vid 
kliniken. Hon använder Solvatten för att dricka, för personlig hygien, 
matlagning och till te. Hon använder ved för att laga mat och även 
koka dricksvatten. Användningen av Solvatten har hjälpt henne spara 
10.000 shilling (UGX) varje månad som hon använder för att köpa 
hushållsartiklar och även bidra till de äldre barnens skolavgifter. Hon 
förklarar att träd avverkas i hög takt i området och användningen av 
Solvatten kommer att bidra till att minska avskogningen. Varje bunt av 
ved säljs för 3000 shilling, vilket är dyrt.

Så här har solvatten  
använts på plats i Uganda:

Justine (till vänster) bor med sin mamma och sina syskon på ön. 
Hon är HIV-positiv och köpte Solvatten för att få tillgång till vatten 
för att ta sin medicin och att bada. När hon använder sjövatten får hon 
utslag på huden, så hon måste koka det innan hon använder det. 
Solvatten hjälper henne att få rent vatten för bad och medicin.

Hennes mamma köpte också en Solvatten-enhet, hon arbetar som 
barnmorska och dagen vi besökte hennes hem hade en kvinna just fött 
med hennes hjälp. Hon kommer att använda Solvatten till mödrar när 
de ska föda.

 Nalukunga Dorothy och hennes make är bosatta i Katitti LC1 
Kituntu i Mpigi distrikt. De använder ved för att laga mat. Deras 
vattenkälla är ett borrhål, en brunn för regnvatten. Dorothy säger att 
Solvatten har hjälpt dem mycket, de använder vatten för att dricka och 
borsta tänderna och det har förbättrat deras hälsa och hygien. Hon är 
mycket glad över att ha Solvatten eftersom det sparar tid till skillnad 
från användning av ved där hon måste sköta elden hela tiden. Hon får 
nu tid att sköta sin klinik och butik som är nära hennes hem. Hon 
säljer medicin till människor i sin by, hon är glad att hon alltid har 
rent och säkert dricksvatten som hon ger sina patienter när de ska ta 
sin medicin. Hon delar också Solvatten med sina grannar.
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Fast i sega trista möten – dags att bryta rutinerna. Byt 
den unkna mötesstrukturen mot nya former för kreativ 
kommunikation på jobbet.

Text: Margaretha Eldh  Foto: Colourbox

Möten kan uppta en stor del av arbetsdagen. Alltför ofta påminner de 
mer om bromsklossar än effektiva tanketräffar. Det är både kostsamt 
och improduktivt.

– Det har gått mötesinflation i arbetslivet, möten har blivit ett sätt 
att arbeta. Många gånger är de ineffektiva och tar upp arbetstid som 
kan läggas på annat, säger Gunilla Orrebrink, konsult och författare till 
Mötesbok för ledare.

Kanske dags att lämna den gamla mötesstrukturen? Våga tänk nytt. 
Trotsa jante ”det-skulle-inte-gå” och rutinnisse ”det-hinner-vi-inte”. 
Hitta nya former att tänka lättare tillsammans.

 – Alltför många möten har en oklar agenda. Av slentrian kallas 
också alldeles för många. Men om du inte vet syftet med mötet och 
vilken roll och uppgift du själv har, tappar du intresset, säger Gunilla 
Orrebrink.

Innan du kallar till ett möte: tänk över om det går att informera på 
annat sätt. Det spar både tid och pengar. Alltför många träffas utan att 
veta varför, bara att det ingår i veckoschemat.

– Ett vanligt fel är att man ofta har samma möte gång på gång, inte 
undra på att många blir frustrerade, säger Gunilla Orrebrink.

Att hitta nya former för att tänka lättare tillsammans är ett sätt att 
förbättra effektiviteten i organisationen. Det gäller att radera möten 
som ingen gillar och som inte fungerar. Börja med att arrangera en 
workshop kring hur möten ska fungera. 

– Då är alla är med på noterna och det ger en gemensam plattform, 
säger Gunilla Orrebrink.

Satsa på nya kreativa mötesformer. Håll korta informella möten i 
korridoren eller ta en promenad om gruppen inte är alltför stor.

–  Ny omgivning är bra för kreativiteten och skapar nya associatio-
ner. Att ge en introduktion på ett par minuter om vad mötet handlar 
om höjer engagemanget ytterligare, säger Gunilla Orrebrink. 

Välj hellre en informell miljö och undvik slentrianmässiga mötesrum. 
Undvik whiteboard, PowerPoint och flytta undan bordet.

– Bordslösa möten ger större samhörighet. Att sitta i ring lockar 
fram närvaro och man ser allas reaktioner. Det blir lättare att yttra sig.

Kreativ kommunikation på jobbet
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Kreativ kommunikation på jobbet
Möteströtthet kan ofta bero på att alltför många möten har en oklar 
agenda.

 – Ha en tydlig agenda, kalla rätt folk och ge dem möjlighet att 
komma väl förberedda. Då kommer mötet att kännas meningsfullt, 
säger Gunilla Orrebrink.

Ett vanligt fel är möten som består av ett förvirrande hopkok av olika 
programpunkter, information, beslut och avstämning. 

– Ange ämnet och programpunkt tydligt i kallelsen och håll fast 
vid en struktur som alla lätt kan känna igen, säger Gunilla Orrebrink.

Se till att få det möte du vill ha. För att få ut det bästa ur mötesdelta-
garna gäller det för chefen att kunna kliva åt sidan för att få alla med 
sig.

– En nyfiken och intresserad chef som vill ha input, får en bättre 
dialog och ett bättre resultat, så enkelt är det, säger Gunilla Orrebrink. 

Tänk på: Bra möten kräver närvaro för att inte bli ett av alla otaliga 
icke-möten som bara stjäl tid. Stäng av tekniken.

– IT-fria möten signalerar respekt, säger Gunilla Orrebrink. 
n n n

7 tips för kreativ  
kommunikation på jobbet:
• Var tydlig – vad är syfte och mål med mötet? Varför ska ni 

träffas och hur ska ni jobba? 
• Fånga intresset – skapa variation för att få med alla i mötet. 
• Ha kreativa mötesformer – välj informella miljöer och undvik 

slentrianmässiga mötesrum. 
• Tänk utanför boxen – sätt ihop olika typer av möten, dela upp i 

par och smågrupper så kanske allas synpunkter kommer fram.
• Gör upp med stress och negativ kritik – låt deltagarna skriva 

ner sina stresstankar före mötet; saker de ska komma ihåg, 
hämtning på dagis med mera. Be dem lägga lappen i fickan 
innan mötet. Det rensar huvudet. 

• Gör upp regler om respekt, tolerans och acceptans för att inte 
hämma kreativiteten.

• Resultat och uppföljning – vet varje deltagare vad som 
förväntas av dem och vad de ska göra med de fattade 
besluten efter mötet?
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Saco och Sacoförbundens rekryterings-
kampanj i Skåne

Gör ett smart val
Kampanjen startade den 27 
augusti i samband med Midnatt-
sloppet i Malmö då lokala 
fackliga företrädare med flera 
fanns på plats i ett utställartält 
och på fikacyklar. Kampanjen har 
fortsatt med ett antal seminarier 
runt om i Skåne. Bussar i Lund 
och Malmö har prytts med 
budskap från kampanjen. 
Kontaktperson på SRAT är 
Anders Berndt, anders.berndt@
srat.se

Läs mer om kampanjen på 
www.ettsmartval.se

Marie Norell,
kommunikatör

Egen- 
företagare

Chef
Är du chef?
På SRATs webbplats (srat.se) har vi en särskild sida 
för dig som är chef, där vi har samlat dina förmå-
ner och vår service. 

Utnyttja SRATs karriärstöd som är en medlems-
förmån. Du har exempelvis möjlighet att boka ett 
coachande samtal för att försöka klargöra, utfors-
ka och ta fram egna strategier i din karriär.

 
Är du chef och vill ha information via e-post från 
SRAT om nyheter, aktiviteter och förmåner – med-
dela oss detta på kansli@srat.se. Vi registrerar dig 
då som chef i vårt medlemsregister.

Är du egenföretagare 
eller ska bli?
På SRATs webbplats (srat.se) har vi en särskild sida 
för dig som är egenföretagare, där vi har samlat 
dina förmåner och vår service. 

Utnyttja SRATs karriärstöd som är en medlems-
förmån. Du har exempelvis möjlighet att boka ett 
coachande samtal för att försöka klargöra, utfors-
ka och ta fram egna strategier i din karriär.

Glöm inte att meddela oss om du blir egenföre-
tagare. Din medlemsavgift blir bland annat lägre. 
Skicka ett meddelande till kansli@srat.se

Stockholm Pride
SRAT, tillsammans med andra engagerade förbund, fanns på plats 
i Sacos tält i Pride Park under Stockholm Pride sista veckan i juli. 
Möjligheten att uttrycka hur man hade det på arbetsplatsen med 
hjälp av färgbollar i rör gav oss tillfällen att prata med många som 
passerade. På bildens syns SRATs förhandlare Ann Garö som 
pratade med besökare, bjöd på fika och tillverkade knappar på 
löpande band.

Marie Norell,
kommunikatör
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I samarbete med:

Läs mer om erbjudandet på danskebank.se/srat

Danske Bank och SRAT har inlett ett långsiktigt samarbete som kommer att ge  
dig som medlem en hel del exklusiva förmåner.

Du kan t.ex. få:

  • Egen personlig rådgivare
  • Våra vardagstjänster kostnadsfritt första året
  • Bolån från låga 1,29 %* 

Vi har fler förmåner som väntar på dig och som vi samlat i Danske Förmånsprogram.  
Gå in på danskebank.se/srat och upptäck dem idag. Vårt mål är att du når dina.

Du har unika förmåner som medlem i SRAT!

Bolån 
1,29%

RÄNTA FRÅN

* 3 månader 1,29 %. Effektiv ränta 1,298 %. 
Ex 2 Mkr/50 år, totalt 2 647 405 kr

Äntligen en 
annons som 
kan löna sig.

Utsedda till Årets Bank av Privata Affärer 2015
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Frida Lingehall heter jag och är 
SRATs senast anställda förhandlare. Jag 
är utbildad jurist och ny inom den 
fackliga sfären. Som arbetstagare har 
jag provat på lite av varje, allt ifrån att 
arbeta inom vården till militären. Mitt 
sista arbete innan jag började här var 
på Skatteverket.

Jag är uppväxt i en by utanför Skel-
lefteå men har bott i Stockholm av och 
till i 10 år. Har alltid idrottat mycket, 
och spelade volleyboll i många år. Jag 

som person gillar att hjälpa och stödja, vilket jag känner passar bra i 
rollen som förhandlare. Jag är här för just dig. Utöver i förhandlar-
rollen kan du eventuellt träffa på mig när du nyttjar vårt karriärstöd 
och vid rekryteringar. 

Sandra Kamlin heter jag och är 
anställd som redovisningsansvarig på 
SRATs kansli. För mig är det inte helt 
nytt att vara här då jag för 10 år sedan 
arbetade som assistent på SRAT. Jag 
tycker det känns väldigt bra att vara 
tillbaka och ser fram emot alla nya 
utmaningar och erfarenheter. 

Jag är född och uppvuxen i 
Stockholm och bor här med min man 
och två barn. Fritiden ägnas framför 
allt åt familjen men när tiden finns 

skissar jag gärna på nya byggprojekt till huset och tränar. 

Nya på SRATs kansli
Bytt jobb? 

Blivit 
arbetslös?

Börjat 
studera? 

Börjat  
arbeta? !

På MIN SIDA 
på www.srat.se  

kan du själv göra 
dina ändringar!

Eller meddela oss:
kansli@srat.se

Tfn 08-442 44 60
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Bodelningsavtal – viktigt för 
både gifta och sambor vid en 
separation
Att upprätta ett bodelningsavtal är viktigt vid skilsmässa. Men vad 
många inte tänker på är att det, ur flera aspekter, är viktigt även för 
sambor. Vid en separation sätter ett bodelningsavtal rent juridiskt 
punkt för er ekonomiska förbindelse och redogör vem som ska ha 
vad. Ofta kräver banken ett bodelningsavtal för att ni, var och en för 
sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån.

Detta gäller sambor
Det är endast samboegendom och eventuella skulder kopplade till 
samboegendomen som kan tas upp i bodelningsavtalet. Som 
samboegendom räknas bostad och bohag (möbler, husgeråd, 
elektronikprylar mm) som köpts för gemensam användning under 
tiden ni varit tillsammans. Sådant ni ägt sedan tidigare räknas inte 
som samboegendom och får behållas av var och en.

Vid bodelning delas samboegendomens värde (sedan avdrag 
gjorts för eventuella skulder) lika mellan dig och din partner. 
Sambolagen tar inte hänsyn till vem som faktiskt äger eller har 
finansierat den gemensamma bostaden eller bohaget. Vill man inte 
att bodelning ska göras i enlighet med sambolagen bör man upprätta 
ett samboavtal.

Bodelning kan begäras upp till ett år efter det att du och din 
sambo har flyttat isär.

Detta gäller gifta
Bodelning vid skilsmässa är viktigt och ett formellt skriftligt 
bodelningsavtal krävs för att bodelningen ska vara giltig. Samtliga 
tillgångar som inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, 
villkor i testamente eller gåvobrev ska tas upp i bodelningsavtalet. 
Tänk på att få bodelningen gjord i nära anslutning till skilsmässan 

eftersom möjligheten att kräva bodelning annars finns kvar många år 
framöver och då kan den ekonomiska situationen se annorlunda ut.

Våra jurister får ofta frågor kring bodelning. Här ger vi tre korta 
tips och fakta för att trygga dig och din partner vid en separa-
tion eller skilsmässa:

• Vid en skilsmässa eller separation rekommenderar vi alla att 
skriva ett bodelningsavtal; även om du och din partner är överens och 
även om ni endast har begränsade tillgångar. Anledningen är att man 
har rätt att kräva bodelning i efterhand och då kan den ekonomiska 
situationen se annorlunda ut.

• Många tror att det krävs ett gåvobrev eller köpekontrakt för att 
skriva över bostaden till den andra parten, men i samband med en 
separation eller skilsmässa regleras ägandet av bostaden alltid i ett 
bodelningsavtal. Bodelningsavtalet fungerar som en överlåtelsehand-
ling.

• För att du ska få överta till exempel en bostad som tillhör den 
andra maken måste du också överta eventuella skulder kopplade till 
bostaden. Det är därför viktigt att du får ok från banken att ta över 
lånen innan bodelningsavtalet skrivs på.

Skriv bodelningsavtal
Hos avtal24 kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt 
bodelningsavtal online eller tillsammans med jurist, helt skräddarsytt 
efter era förhållanden.

Som medlem i SRAT skriver du bodelningsavtalet till 20 procent 
rabatt oavsett om du väljer att skriva det online eller tillsammans  
med en jurist. Besök avtal24.se/srat för att ta del av dina förmåner 
och skriva de avtal just du behöver. Vid frågor kring bodelning är  
du alltid välkommen att ringa avtal24 på telefon 0771 – 24 00 24.

ANNONS

Medlemsförmåner
www.srat.se/formaner
Som medlem i SRAT /medlemsföreningarna har du en mängd 
medlemsförmåner   –  förutom arbetsrättslig (lagar och 
kollektivavtal) rådgivning, förhandlingshjälp, lönerådgivning och 
yrkesbevakning. Flera förmåner ingår  i medlemsavgiften.  
 
Försäkringar som ingår i medlemsavgiften
4 SRAT Hälsoskydd (sjukförsäkring)
4 SRAT Inkomstförsäkring 
4  Liv- , olycksfallsförsäkring samt sjukkapital – ingår i 3 månader
4 Loss of License – för flygtekniker
4 Sjukkapital – för studenter  under studietiden

Försäkringar du kan teckna
4 Arbetslöshetsförsäkring (AEA)
4  Inkomstförsäkring, tillägg
4  Företagsförsäkring
4 Patientförsäkring – för  audiononomer, logopeder, optiker och  
        tandhygienister 
4  Försäkringspaket (hem, liv, olycksfall) för studenter
4  Försäkring för utlandsstationerade 
4 Hem- och personförsäkringar

Seminarier
4 Kostnadsfria seminarier

Karriärservice 
4  CV-granskning, sökjobb-tips
4  Karriärcoachning

Lönestatistik 
4 Saco LöneSök  – marknadens bästa 
lönestatistik!

Medlemstidning, föreningstidning, medlemsblad
4 SRAT-informationen
4 Föreningstidning, medlemsblad

Privat juridisl rådgivning & avtal 
4 Juridisk rådgivning (privat) samt upprättande av  
        kostnadsfria avtal

Övrigt – till rabatterade priser
4 Medlemslån, bolån & banktjänster
4 Bokföringsprogram och böcker för egenföretagare
4 Ledarskapslitteratur 
4  Prenumerationserbjudande Personal & Ledarskap
4  Prenumerationserbjudanden via IDG
4 Saco EL 
4 Spaerbjudande, weekenderbjudande,  kryssningar 
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Medlemserbjudandet hittar du på:  
folksam.se/srat

Förmånlig hemförsäkring för dig som är medlem
Tillsammans med SRAT har vi i Folksam sett till att du kan få en 
riktigt bra hemförsäkring. I hemförsäkringen ingår skydd vid inbrott 
och brand samt ett reseskydd om du blir sjuk, skadad eller bestulen 
när du är utomlands. Dessutom får du hjälp att förebygga och 
begränsa skadorna om du blir utsatt för ID-stöld.  
 
Du som har ditt hem försäkrat hos oss får även samlingsrabatt på 
många av våra andra försäkringar  – bilen och husdjuret till exempel.

Hemmet,  
bilen och 
Smulan – fler 
försäkringar 
lönar sig!

A
27

9
3

ANNONS
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Gemenskap och spännande samtal med kollegor. 
Möjlighet att göra skillnad. Gott om tillfällen till egen 
utveckling. Det finns många goda skäl att engagera sig 
i sin yrkesförening. Men så är det där med tiden, orken 
och balansen i livet ... 

Nu hittar flera av SRATs yrkesföreningar nya arbets-
former för att fler ska kunna engagera sig, utan att det 
blir för slitsamt.

Text: Birgitta Jakobsson Foto: Stefan Bohlin

Det har länge varit en återkom-
mande fråga inom föreningslivet hur 
man bäst organiserar arbetet för att 
fler ska kunna vara delaktiga. Så 
också inom SRAT och yrkesfören-
ingarna.

– Det dubbla syftet är att fler 
ska ha möjlighet att delta i 
föreningsarbetet, samtidigt som 
styrelseledamöter och andra 
förtroendevalda får en rimlig 
arbetsbörda, säger Anders Berndt, 
SRATs biträdande förbundsdirektör. 
Han följer utvecklingen i förening-
arna och tillsammans med övriga 
kansliet stöttar han styrelserna i 
deras arbete.

– Jag ser hur ett strukturerat 
styrelsearbete med tydlig ansvarsför-
delning får effekt, både på engage-
mang, delaktighet och effektivitet, 
säger han. Jag ser också hur viktigt 
det är att man tänker igenom och 
talar öppet om hur mycket tid var 
och en är beredd att lägga på 
föreningen och hur högt man är kan 
sätta ribban för styrelsens arbete.

Det här är tankar som har slagit 
rot i många föreningar. Svensk 

Optikerförening är ett exempel.
– Handlingsplanen har blivit styrelsens bästa hjälpmedel, säger 

föreningens ordförande Unni Rosengren. Det är en stående punkt på 
dagordningen att följa upp hur långt vi har kommit och vad som 
behöver revideras. Samtidigt håller vi koll på arbetsfördelningen, så att 
ingen tar på sig för mycket. 

– Det finns så många fördelar med att engagera sig i föreningen. Vi 
har roligt och vi inspirerar varandra. Vi kan påverka i frågor som känns 
viktiga och vi skaffar oss nya, nyttiga erfarenheter. Men det går inte att 
komma ifrån att det också tar tid från annat, så bidrag från medlem-
mar är välkomna. Det finns alltid möjlighet att göra något, utifrån sina 
egna intressen och möjligheter.

Lust och förmåga avgör
Den inställningen delar Unni Rosengren med HälsoAkademikernas 
ordförande Andreas Lövdahl. Efter ett långt och medvetet förändrings-
arbete konstaterar han att styrelsen nu har ett arbetssätt som inkluderar 
medlemmarna i stor utsträckning kan välja vad och hur mycket de vill 
göra. 

– Föreningen har vuxit och de 
frågor som ska hanteras har blivit 
både svårare och mer omfattande, 
säger Andreas Lövdahl. Det var helt 
nödvändigt att engagera fler. 

Lösningen blev en projektorga-
nisation, där medlemmar erbjuds en 
webbaserad projektledarutbildning 
för att sedan kunna leda de olika 
projekten. De återkommande 
hälsovetardagarna är ett sådant 
exempel, liksom arbetet med 
tobaksprevention och uppdraget att 
stötta de lokala hälsovetarnätverken. 
Styrelsen har tagit en tydligare 
administrativ roll. 

– Det är många fördelar med det 
här arbetssättet, säger Andreas 
Lövdahl. För att fler kan göra så 
mycket mer och för att styrelsen 
avlastas. Men också för att enskilda 
medlemmar kan komma in i arbetet 
med sina kunskaper och sitt 
engagemang.  De måste inte binda 
upp sig för längre tid eller ta på sig 
större uppgifter än de har lust och 
kraft för. 

Han beskriver det som en stor 
förmån att vara med i det yrkesfack-
liga arbetet.

– Vi har kul. Vi får också ett ovärderligt kontaktnät och stora 
möjligheter till kompetensutveckling. Jag tycker att jag får igen tio 
gånger insatsen, minst.

Vände på alla stenar
Också hos logopederna pågår diskussionerna om arbetsformer och 
arbetsfördelning. Ulrika Guldstrand är ordförande i Svenska Logoped-
förbundet.

– Vi har haft stor nytta av den process som föregick förbundsbytet, 
då vi flyttade över till SRAT för snart två år sedan, säger hon. Då var vi 
tvungna att vända och vrida på alla stenar. Vad vi vill förändra. Vad vi 
vill uppnå. Hur vi ska arbeta för bäst nå ut. Alltså precis de frågorna 
som man behöver ställa inför ett förändringsarbete.

– Det gav oss en tydligare riktning på arbetet i styrelsen. Men det 
gjorde oss också synligare, precis som vi ville. Vi är med i fler samman-
hang och vi kommer oftare till tals nu och det är vi förstås väldigt 
nöjda med. 

– Men det innebär också en ökad arbetsbörda. Därför är extra 
värdefullt att vi har medlemmar och experter, till exempel forskare, 
som rycker in. Som i arbetet med nationella riktlinjer, till exempel, 
eller med att anordna utbildningar för medlemmarna. Styrelsen satsar 
också stort på att bygga upp lokalföreningar och på att få med 
studenterna. 

Själv har hon inga problem att beskriva fördelarna med att 
engagera sig.

– Man får så många tillfällen att vidga sina vyer, förstå samman-
hangen bättre och bli starkare i sin profession, säger hon.

– Sedan leder det ju ingenstans att bara prata om sådant man vill 
förändra. Om man i stället har inställningen att man vill och kan 
påverka – då händer det saker. n n n

Föreningsliv ...

Anders Berndt

Ulrika Guldstrand

Andreas Lövdahl

Unni Rosengren
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Mer trygghet med tillägg till  
SRATs inkomstförsäkring
Som medlem i SRAT har du en av marknadens bästa inkomstför-
säkringar, utan kostnad som en del i ditt medlemskap. Försäkring-
en, tillsammans med a-kasseersättning, ger dig 80 procent av din 
lön i ersättning vid arbetslöshet, även då du tjänar mer än de 
25.025 kronor per månad som är taket för ersättning i a-kassan. 
Med vår inkomstförsäkring är taket i stället 80.000 kronor per 
månad, vilket är en enorm skillnad för dig som har en högre lön.

Inkomstförsäkringen gäller under de första 120 dagarna. Men 
du kan också teckna en tilläggsförsäkring som förlänger ersätt-
ningsperioden till 300 dagar. Du kan teckna tilläggsförsäkringen 
till och med utgången av det kalenderår du fyller 55 år.

Läs mer och teckna tilläggsförsäkringen på inkomstforsakring.com/srat

35.000 kr 
i månads-

lön 28.000 kr  
med in-

komstför-
säkring och 

a-kassa

20.020 kr  
med endast 

a-kassa

Nu lämnar jag över ord-
förandeklubban i UPF
Jag har varit ordförande i UPF i snart fyra och ett halvt år och jag 
måste säga att förtroendeuppdraget varit mycket utvecklande för mig. 
Som medarbetare skapar vi våra egna förutsättningar till karriär och 
självförverkligande men tar också mycket för givet. Faktum är dock att 
många av de villkor som styr minst 40 timmar av vår veckotid, vårt 
levebröd och i längden vårt välmående ofta regleras i samverkan och 
förhandlingar mellan fackförening och arbetsgivare. Tänk om alla avtal 
togs bort och om det inte fanns stöd och hjälp att få i arbetslivets 
dikeskörningar? Fackets organisatoriska styrka beror av medlemmarna 
och medlemmarnas egna styrka beror av fackets kompetens att skapa 
bra ”spelregler”. Vi behöver varandra – medlemskapet och engage-
manget är viktigt. 

Jag började som ordförande precis innan vi införde samverkan i 
regeringskansliet och insåg att föreningen behövde klara mål för att 
tidigt kunna driva fackliga intressen men också för att för egen del få 
ett tydligt mandat att agera proaktivt som arbetande ordförande. UPFs 
ledord öppenhet, förutsägbarhet och hållbarhet föddes i den processen 
och förankrades tillsammans med 18 mål genom rådslag och beslut vid 
årsmötet. Vidare insåg jag snabbt att det bästa sättet att ha de många 
medlemmarna syn i olika frågor kring lön, utlandsvillkor, bemanning 
och inte minst arbetsmiljö, var att använda anonyma enkäter. Hälften 

av medlemmarna är 
utomlands och den andra 
hälften för upptagna för 
att i tillräckligt stor 
mängd delta vid 
medlemsmöten. Genom 
att få upp generella brister 
till ytan och ökad 
kunskap om dessa, så 
kunde vi föreslå och 
argumentera för 
konstruktiva förändringar 
i samverkan. Vissa blev 
verklighet medan andra 
inte bar frukt men sådant 
är livet. 

Anledningen till att jag lämnar ordförandeposten i UPF är att jag 
kommer att börja en tjänst i riksdagsförvaltningen från och med 
oktober. Fysiskt är hoppet bara ett par hundra meter men jag lämnar 
Utrikesdepartementet efter 19 års tjänst. Jag har för avsikt att stanna 
kvar i förbundsstyrelsen och verka för att SRAT, det medlemsnära och 
välkomnande Sacoförbundet, fortsatt ska vara skickligast på att främja 
våra medlemmars yrkesspecifika intressen. 

Jag önskar UPFs nya ordförande, som väljs vid vårt årsmöte den 27 
oktober, lycka till. 

Allt gott!
Magnus Nordström

Uppdatera dina medlemsuppgifter

Har vi rätt uppgifter om dig?

Logga in på www.srat.se så dyker ”Min sida” upp 
i övre högra hörnet. Där kan du uppdatera!

Få rätt  service &  information!
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Student

Du som är studentmedlem i SRAT får – utan 
kostnad – Sjukkapital Student under hela din 
studietid (max 60 månader). 

Läs mer om villkoren i försäkringen och om 
andra försäkringar på vår webbplats www.srat.se/
formaner

Studiemedlen höjs 2017
Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2017 till 
44.800 kronor. Det är en ökning med 500 kronor 
jämfört med 2016. Detta innebär att studiemedelsbe-
loppen blir något högre 2017.

För dig som studerar innebär detta att du vid en 
vanlig utbetalning för fyra veckors heltidsstudier får 
112 kronor mer i bidrag och lån under 2017 jämfört 
med i år, från 9.904 kronor till 10.016 kronor.

Källa: CSN

Minskad detaljstyrning 
av Skolverket för en  
bättre skola
Statens skolverk ska främja att alla barn och elever får 
tillgång till en utbildning och verksamhet som är 
likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. För att 
förbättra myndighetens förutsättningar att utföra sitt 
uppdrag föreslår regeringen i budgetpropositionen för 
2017 förändringar i styrningen av Skolverket.

Källa: Regeringen

Nya forskningssatsningar 
ska möta globala sam-
hällsutmaningar
I budgetpropositionen för 2017 avser regeringen att 
höja anslagen för forskning med syfte att möta 
prioriterade samhällsutmaningar. Anslagshöjningen 
kommer ske successivt, vara fullt utbyggd år 2020 och 
då omfatta 680 miljoner kronor årligen. Senare i höst 
kommer regeringen att presentera mandatperiodens 
forskningspolitiska proposition där satsningarna 
utvecklas ytterligare. Det ökade resurserna kommer 
tillföras Vetenskapsrådet, Rymdstyrelsen och Formas 
anslag.

Källa: Regeringen

Fortsatt högt söktryck 
till vårens internationella 
utbildningar
Den stora ökningen av sökande till internationella 
utbildningar på universitet och högskolor i våras håller i 
sig även för våren 2017. Men det är bara masterpro-
grammen som får fler sökande. De internationella 
kurserna och programmen på grundnivå har nu färre 
sökande jämfört med våren 2016. 

Källa: UHR

Ett nytt kvalitetssystem 
tar form
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått i uppdrag 
av regeringen att ta fram ett nytt system för att säkra 
kvaliteten på landets högskoleutbildningar. En viktig 
del av det nya kvalitetssystemet är det interna kvalitets-
arbete som bedrivs av lärosätena själva.

Källa: UKÄ

Malins 
rader ...
Mitt namn är Malin 
Påhls, snart 28 år och 
finlandssvensk från 
Österbotten i Finland. 
Jag är medlem i Svenska 
Logopedförbundet, Slof och därigenom SRAT. 
Sedan årsskiftet är jag adjungerad studentrepresen-
tant i SRATs förbundsstyrelse med uppdrag att 
utreda och starta en gemensam organisation för 
studentmedlemmar i SRAT. En viktig och spän-
nande uppgift. I denna spalt kommer ni att kunna 
följa mitt arbete i ledet att utreda och lägga grunden 
för en studentorganisation i SRAT. 

Till grund för detta arbete har jag en yrkesexa-
men som leg logoped vid Karolinska Institutet i 
Stockholm sedan några månader tillbaka. En 
otroligt intressant tvärvetenskaplig utbildning som 
berikat mitt synsätt på den enskilda individen i det 
stora samhället, mitt i den stora världen. Till vardags 
arbetar jag deltid som logoped på Talkliniken, på 
mottagning och avdelning vid Danderyds sjukhus, 
men framförallt ute på Särskilda boenden i norra 
delar av Stockholm. Vid sidan av detta verkar jag 
som vice ordförande i Saco Studentråd på deltid. 
Saco studentråd  organiserar och representerar cirka 
100.000 studenter i 20 av Sacos 23 medlemsför-
bund och verkar för en hög kvalite och trygghet 
under studier och i övergång till arbete. Den 
hybrida vardagen ger mig inblick i både studieliv 
och yrkesliv, jag trivs som fisken!

Vad har hänt med mitt uppdrag i SRAT hittills? 
Under våren har jag framförallt deltagit i förbunds-
styrelsens möten och fört en dialog med ledamö-
terna i syfte att få en bred inblick i detta faschine-
rande förbund. En resa som under hösten fortsätter 
med e-postutskick till ett antal slumpvis utvalda 
studentmedlemmar i SRATs olika medlemsfören-
ingar, därefter en fokusgrupp för brainstorming för 
uppstart. 

Styrkan i SRAT är den unikt tvärvetenskapliga 
bredden. En styrka som vi som yrkesverksamma 
finner ett värde i. Ett värde som vi som studentmed-
lemmar också kommer att se! Jag ser fram emot att 
vara en del i arbetet med att belysa detta värde, samt 
att lägga en god grund för en studentorganisation i 
SRAT. 

Är du som studentmedlem eller yrkesverksam 
inom en förening i SRAT intresserad av att hjälpa 
mig i arbetet framåt, tveka inte att höra av dig till 
mig. Vi hörs!

Malin Påhls
Adjungerad i SRATs förbundsstyrelse

malin.pahls@srat.se
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Varsågod, extra förmånlig 
ränta för dig
Som medlem i SRAT kan du låna från 20 000 upp till 350 000 kronor till en rörlig ränta
 på 4,68 procent. Välj själv om du vill bli av med dyra smålån, åka på drömresa eller renovera köket. 
Ingen säkerhet  behövs och inga avgifter finns. Du kan när som helst lösa lånet utan extra kostnad. 

Gör så här för att ansöka om medlemslån
• Ring 0771-MEDLEM (0771-633 536) om du vill ha ett lånebesked direkt.
• Logga in på Internetkontoret (om du redan är SEB-kund).
• Besök seb.se/medlemslan.
• Kom in på närmaste kontor – du får besked och hjälp medan du väntar.

Kom ihåg att berätta att du är medlem i SRAT. Läs mer på seb.se/medlemslan

Aktuell medlemslåneränta är för närvarande 4,68 %. En sedvanlig kreditprövning görs alltid. Det får inte finnas några betalningsanmärkningar 
och lägsta årsinkomst är 190 000 kr. Om den rörliga årsräntan är 4,68 %, blir den effektiva räntan 4,78 % för ett annuitetslån på 100 000 kronor 
upplagt på 5 år, ingen uppläggningsavgift och betalning sker via autogiro. Det totala beloppet att betala, vid oförändrad ränta blir 112 350 kronor 
och din månadskostnad blir 1 873 kronor. Årsränta per 2016-09-07.

SRAT4,68%

SEB SRAT nr4-16_ 210x297.indd   1 2016-09-21   13:55

ANNONS
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Nyheter i diskrimineringslagen
Från den 1 januari 2017 ändras reglerna om aktiva åtgärder i diskrimi-
neringslagen. Kravet på att arbeta med aktiva åtgärder utvidgas till att 
gälla samtliga diskrimineringsgrunder; kön, könsövergripande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Idag är det bara 
gällande kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 
som arbetstagare och arbetsgivare ska samverka om aktiva åtgärder för 
att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. 

Att arbeta med aktiva åtgärder innebär att undersöka risker för 
diskriminering och hinder för enskildas rättigheter, analysera orsakerna 
till de hinder och risker som identifieras, vidta förebyggande och 
främjande åtgärder samt utvärdera dessa åtgärder.

Alla arbetsgivare måste arbeta med aktiva åtgärder, men de som har 
nio anställda eller färre behöver inte dokumentera sitt arbete. 
Arbetsgivare som har 10-24 anställda måste skriftligen dokumentera en 
årlig lönekartläggning och de arbetsgivare som har minst 25 anställda 
måste skriftligen dokumentera allt arbete med aktiva åtgärder. Kravet 
på skriftlig dokumentation ersätter tidigare krav på planer, exempelvis 
jämställdhetsplan.

Sophie Silverryd,
förbundsjurist

Arbets
Rä

tt §

Nytt avtal för gym och  
friskvårdsbranschen
SRAT och Almega har tecknat ett kollektivavtal för gym- och frisk-
vårdsbranschen. Avtalet förhandlades om under föregående avtalsperiod 
med stora förändringar för bland annat ersättning för obekväm 
arbetstid. Det nya avtalet för kommande period innehåller därför få 
förändringar men följer övrig arbetsmarknad med löneökningar på 2,2 
procent. Avtalet löper från 1 september 2016 till 31 augusti 2017.

Anders Berndt,
bitr förbundsdirektör

Avtal klart med Almega  
Kommunikationsföretagen
Idag tecknades ett nytt avtal med Almega som bland annat omfattar 
medlemmar anställda vid Post Nord, Bring och Swedavia. Avtalet löper 
på 12 månader mellan 1 augusti 2016 och 31 juli 2017. Likt tidigare är 
det ett processlöneavtal utan angivet utrymme vilket innebär att 
lönebildningen sker lokalt på företagen. Här kan det dock finnas lokala 
avtal på företagen som skiljer sig från branschavtalet.

Under avtalsperioden kommer de centrala parterna gemensamt att 
arbeta med att stödja lokala parter samt arbeta för en utveckling av 
tillämpningen av löneprocessen, samt arbeta med vissa arbetstidsfrågor. 
Arbetet ska vara klart inför kommande års avtalsförhandlingar. Avtalet 
har samförhandlats med Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonom-
erna.

Anders Berndt,
bitr förbundsdirektör

Nya lagar
15 april 2016
För att förhindra missbruk av svenska pass har passlagen ändrats så 
att man endast kan få tre pass utfärdade under en femårsperiod. 
När ett provisoriskt pass utfärdas återkallas det vanliga passet. 
Giltighetstiden för barns pass sänks från fem år till tre år.

1 maj 2016
Möjligheterna för arbetsgivare att stapla olika typer av tidsbegrän-
sade anställningar på varandra för att undvika att ge en arbetstagare 
en tillsvidareanställning försvåras.  Precis som tidigare ska en allmän 
visstidsanställning övergå till en tillsvidareanställning när någon 
varit allmänt visstidsanställd i sammanlagt mer än två år under en 
femårsperiod. Nu införs en ny kompletterande regel som innebär 
att femårsperioden kan ersättas av en period under vilken någon har 
varit allmänt visstidsanställd, säsongsanställd eller vikarie och det 
inte har varit mer än 6 månaders paus mellan varje anställning. 
Detta utökar möjligheterna att bli tillsvidareanställd. De nya 
reglerna gäller bara för allmänna visstidsanställningar som ingås 
efter den 1 maj 2016.

1 juli 2016
Det nya brottet olovlig identitetsanvändning införs i brottsbalken 
och skall användas när någon olovligen använder annans identitet. 
Straffet är böter eller fängelse i högst två år.

Mammografi blir avgiftsfri i hela landet.

Undervisningstiden i grundskolan utökas med 105 timmar och 
dessa skall användas till matematikundervisning.

15 juli 2016
En femårig satsning för att få fler ämneslärare och lektorer i skolan 
inleds. De som har examen på forskarnivå kan genomgår komplet-
terande pedagogisk utbildning på heltid under tolv månader och då 
erhålla ett skattepliktigt utbildningsbidrag om 25.000 kr per månad 
istället för studiemedel.

1 augusti 2016
RUT-avdraget utvidgas till att även gälla flytt-, trädgårds- och 
IT-tjänster. Trädgårdstjänster inkluderar nu beskärning och 
borttagning av träd. 

1 september 2016
Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen upphör. Deras mål 
kommer att hanteras i första instans av Patent- och marknadsdom-
stolen vid Stockholms tingsrätt och i andra instans av Patent- och 
marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt.

Sophie Silverryd,
förbundsjurist

Telefon
08-412 33 00
tfn tid mån-fre 
9 – 16

Fax 
08-24 78 79 

E-post
Info@aea.se

Hemsida
www.aea.se

Postadress
Box 3536
103 69 
Stockholm
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Varför är just två procents inflation så önskvärd? Antagligen därför att vi idag tror att 
det är den bästa avvägningen mellan stabilt penningvärde och lite olja i maskineriet.

Historiskt sett har skarpa inflationsresor växlat med långa perioder av stabilt penningvärde. Johan III 
spädde ut silvret i sina mynt och byggde Vasaslotten med inflationens hjälp. Frihetstidens hattar lät 
sedelpressarna rulla för sina misslyckade krig mot Ryssland och Preussen runt 1700-talets mitt. Under första 
världskriget spekulerade fiffiga affärsmän i att låna för att köpa och sedan sälja när priserna 
rusat i höjden. På 1980-talet hamnade en del avtal i tvåsiffriga löneökningar.

Återställarna har varit besvärliga. Mössorna försökte på 1760-talet återställa 
penningvärdet till vad det hade varit före hattarna. Det knäckte många fastighets-
spekulanter. Bara Bellman gladde sig – tack vare den stärkta valutan blev 
spannmålsimporten och suparna billigare. När vänstern efter första världskriget 
ville deflatera för att straffa inflationens profitörer blev resultatet 1920-talets 
arbetslöshet. En faktor i 1990-talets kris var att realräntan rusade när inflationen 
pressades ned.

Nationalekonomernas bedömning av inflationen har växlat. Under keynesia-
nismens dominans på 1960- och 1970-talen trodde många att inflationen var ett 
nödvändigt pris för den fulla sysselsättningen. Att alla hade jobb betydde att 
arbetsgivarna tvingades bjuda över varandra. Å andra sidan hoppades man att 
nominellt mer pengar skulle göra folk mer villiga att konsumera – även om det var 
mest luft i löneökningarna.

Forskningen på 1980-talet jävade mycket av de keynesianska föreställning-
arna. När marknaden lärt sig räkna med inflationen miste den sin verkan på 
arbetslösheten. Istället betonade man hur bristen på förtroende för 
penningvärdet hämmade sparande och investeringar. Det var en 
milstolpe när den socialdemokratiska regeringen i början av 
1990-talskrisen förklarade att den prioriterade bekämpningen av 
inflationen. Det var som att svära i den keynesianska kyrkan.

Centralbankernas hantering av inflationen byggde på att den 
tog temperaturen i ekonomin. Ju snabbare hjulen rullade, desto 
mer steg inflationen – och då var det dags att dämpa ned 
räntan. Det är fortfarande det tankemönster som dominerar, 
men för tio år sedan skrev chefsekonomen Bill White vid 
centralbankernas samarbetsorgan BIS ett varnande 
papper.

Han menade att dagens situation påminde om 
läget i slutet av 1800-talet. När stora nya områden 
drogs in i världsekonomin och översvämmade markna-
den med billiga produkter dämpades priserna – trots att 
aktiviteten var hög. Kina, Indien och de forna sovjetsta-
terna har haft en liknande inverkan de senaste årtiondena. 
Om bankerna håller räntan låg på grund av den låga inflationen 
exploderar istället priserna på aktier och fastigheter, med alla 
risker det skapar.

Jag tror att Whites varning kan förklara en del av Riksbankens 
ambivalens de senaste åren. Men det finns också praktiska skäl att 
önska sig mer inflation. Med nollränta råkar de fonderade 
pensionssystemen i gungning. Om avkastningen är alltför låg måste 
spararna skjuta till mer kapital för att få de pensioner de förväntar 
sig. När penningvärdet står stilla är det svårt att ändra relativlönerna 
mellan olika yrken. Två procents inflation gör det lättare att värdera 
upp de yrken där det behövs mer folk. Med lite inflation blir det 
också lättare för arbetsgivarna att gå med på de löneökningar som be- hövs för att hålla löneglidningen 
under kontroll. n n n

Krö
nik

a
Gunnar 
Wetterberg, 
författare och  
föreläsare. Leda-
mot av Kungliga 
Vetenskaps- 
Akademien

gunnar 
@wetterberg.org

Det finns praktiska  
skäl att önska sig  
mer inflation



SRAT-informationen nr 4 • 201628

Giftlarm hos  
Kustbevakningen
Med anledning av artiklar i media om upptäckten av 
gift i marken vid Kustbevakningens kontor på Stumhol-
men i Karlskrona kontaktade SRAT-informationen Patrik 
Risberg, som är huvudskyddsombud och ledamot i 
SRAT-föreningen vid Kustbevakningen för att få en 
kommentar. 

Det hela uppdagades då massmedia fick tag i en saneringsrapport 
från förra året som visade förhöjda halter av ett giftigt och cancerfram-
kallande ämne i marken under Kustbevakningens kontor på Stumhol-
men i Karlskrona. 11 av 25 anställda på ett våningsplan har drabbats 
av allvarliga sjukdomar. Det fick myndighetens arbetsmiljöorganisation 
att reagera. 

Patrik Risberg berättar att Previa och Arbetsmiljömedicin i Lund 
nu är inkopplade och kommer att intervjua all personal om medicin-
ska och psykosociala aspekter samt att Sweco samtidigt granskar den 
fysiska arbetsmiljön, bland annat fläktar och ventilation. Därefter sker 
analys av resultaten. Kustbevakningen har tagit detta på största allvar 
och agerar kraftfullt för att få svar på vad som hänt, säger Patrik.

Patrik Risberg fortsatta arbete är att bevaka att processen inte 
stannar av och att stötta HR-funktionen i utredningsarbetet.

Marie Norell,
kommunikatör

FRÅGA:  Jag har inte haft lönesamtal 
på närmare två år och min arbetsgi-
vare skjuter hela tiden upp frågan. Jag 
har dubbelkollat och min arbetsgivare 
verkar inte ha något kollektivavtal 
och det står ingenting om det här i 
mitt anställningskontrakt. Är det verk-
ligen OK av arbetsgivaren att göra så 
här och finns det någonting jag kan 
göra för att få till mitt lönesamtal? 

SVAR: Då frågan om lönesamtal/lönerevision inte är reglerad i 
ditt anställningsavtal och det inte finns något kollektivavtal på din 
arbetsplats har du ingen rätt till något samtal om din lön. Det 
innebär att din arbetsgivare fritt kan välja om denne vill ha ett 
lönesamtal eller inte, det innebär även att du kanske inte får någon 
löneförhöjning på din arbetsplats. Kontrollera de interna 
riktlinjerna på din arbetsplats och se om det finns något bestämt 
där.

Frida Lingehall,
Förhandlare

SRAT
08-442 44 60 
kansli@srat.se 
www.srat.se

&
Fråga

Sv
ar

Ni har säkert hört om verksamheter som köps upp 
och implementeras i en större koncern, eller bara går 
in i ett annat befintligt företag. Frågan är vad som 
händer med dig som anställd när en sådan fusion 
görs. 

Det stöd som du som anställd har att luta dig på är i första hand 
6b§ i Lagen om anställningsskydd (LAS). Vad som i stort menas med 
paragrafen är att dina anställningsvillkor i ditt anställningsavtal 
övergår från din ordinarie arbetsgivare till uppköparen och att du inte 
hur som helst kan bli uppsagd eller få ändrade anställningsvillkor. 
Din rätt till semester enligt Semesterlagen behålls och om övergången 
sker i en koncern så ska du ha samma rätt i din nya anställning som i 
din gamla, glöm bara inte att du i sådant fall inte ska få semesterer-
sättning av din ordinarie arbetsgivare och att du behöver göra 
uppköparen medveten om att du vill överföra intjänade semesterför-
måner till den ”nya” anställningen. 

Om verksamhetsövergången föregås av en konkurs innebär det 
att uppköparen inte förbinder sig att behålla de anställda. Någonting 
som är viktigt för dig som sagts upp i samband med konkursen är att 
du har företrädesrätt till jobb i den ”nya verksamheten”.  Ibland finns 
det arbetstagare som gått över i samband med konkurs och de får 
behålla den anställningstid de hade i den tidigare verksamheten. 

I det fall att du inte vill övergå till den nya verksamheten kan du 
som arbetstagare motsätta dig övergången, men det finns vissa risker 
med detta. Bland annat kan du bli uppsagd på grund av arbetsbrist. 

De redan tecknade kollektivavtalen följer med verksamheten vid 
övergången, även om det övertagande företaget är bundet av andra 
kollektivavtal. Detta är ett skydd för dig som anställd då flertalet av 
dina förmåner är fastslagna i det kollektivavtal företaget är bundet till. 
Anställningsvillkoren i kollektivavtalet är skyddade i minst ett år efter 
övergången, och kan därefter förändras. I vissa fall kan ettårsperioden 
kortas ned, exempelvis i samband med att ett kollektivavtals ordinarie 
giltighetstid löper ut eller att ett nytt giltigt avtal tecknas med berörd 
arbetstagarorganisation. 

Det är därför viktigt att se över vad du har för förmåner i ditt 
kollektivavtal som det övertagande företaget inte har och förhandla 
separat om dessa i ditt anställningsavtal om du vill behålla dem.

Vid en verksamhetsövergång finns en förhandlingsskyldighet för 
arbetsgivaren. Med det menas att arbetsgivaren, innan beslut är taget, 
ska kontakta arbetstagarorganisationen vilken han är bunden till 
enligt kollektivavtal och förhandla om de olika aspekterna i verksam-
hetsövergången. Om arbetsgivaren inte har något kollektivavtal 
innebär det inte att han undgår förhandlingsskyldigheten utan det 
innebär en ökad förhandlingsskyldighet för honom, han är skyldig att 
förhandla med alla berörda arbetstagarorganisationer. 

Om du märker att allt inte har gått rätt till vid verksamhetsöver-
gången/under verksamhetsövergången kan du kontakta SRAT för 
stöd och hjälp. 

Frida Lingehall,
förhandlare

Verksamhetsövergång 
– en aktuell fråga i dagens ombytliga arbetsklimat



SRAT-informationen nr 4 • 2016 29

Plock
at

ska vara möjligt att vara arbetslös på deltid och få 
ersättning från försäkringen under maximalt 60 veckor. 
Nuvarande bestämmelse innebär att en arbetssökande 
endast kan få 75 ersättningsdagar vid sidan om 
deltidsarbete, vilket medför att den som försöker 
komma tillbaka till arbetsmarknaden kan känna sig 
tvingad att tacka nej till arbete för att vara säker på att 
klara sin försörjning.

Källa: Regeringen

Tydligare karriärvägar  
för forskare
Situationen för många forskare i Sverige präglas av 
otrygghet och tidsbegränsade anställningar. Det är 
därför välkommet med nya karriärvägar som ger rätt till 
tillsvidareanställning, kommenterar Saco förslagen i 
forskarkarriärutredningen. 

– Utredningens förslag löser dock inte det utbredda 
missbruket av visstidsanställningar på högskolan. Där 
förväntar vi oss skarpa förslag från regeringen i den 
kommande forskningspropositionen, säger Sacos 
ordförande Göran Arrius.  

Källa: Saco

Korta väntetider och  
effektiva myndighets-
kontakter för nyanlända
Sverige står inför stora utmaningar för att lyckas med 
alla nyanländas etablering. Regeringen genomför därför 
ett systematiskt arbete för att effektivisera etablerings-
processen och korta väntetiderna. I dag tvingas 
nyanlända ofta vänta flera veckor med att komma igång 
med sin etablering på grund av väntetider mellan olika 
myndighetskontakter. Genom att samordna kontak-
terna mellan berörda myndigheter vill regeringen korta 
ledtiderna, spara resurser och förenkla för individen. 

Källa: Regeringen

Effektivare validering av 
utländska utbildningar
Regeringen har beslutat att förstärka anslaget till 
Socialstyrelsen med ytterligare 10 miljoner kronor för 
effektivare validering av utländska personers utbild-
ningar inom hälso- och sjukvårdsyrken.

Källa: Regeringen

Ny generaldirektör för 
Inspektionen för arbets-
löshetsförsäkringen
Regeringen har utsett Peter Ekborg till ny generaldirek-
tör och chef för Inspektionen för arbetslöshetsförsäk-
ringen, IAF. Han var tidigare biträdande generaldirek-
tör vid Skolinspektionen. Peter Ekborg tillträdde sin 
nya tjänst den 1 september 2016. 

Källa: Regeringen

Regeringen välkomnar 
parternas gemensamma 
insatser för sänkta sjuktal
Sjuktalen i Sverige har ökat med 78 procent sedan år 
2010. Regeringen har tidigare presenterat ett brett 
åtgärdsprogram för sänkta sjuktal och ett tydligt mål 
om ett sjukpenningtal på 9,0 år 2020. Som ett led i 
detta arbete gick regeringen i våras fram med ett förslag 
om hälsoväxling. 

Förslaget innebär att arbetsgivarna får betala 25 
procent av sjukpenningkostnaderna för anställda som 
varit sjukskrivna i mer än 90 dagar. Förslaget görs 
kostnadsneutralt för arbetsgivarkollektivet genom en 
sänkning av arbetsgivaravgiften.

I samband med lanseringen av förslaget öppnade 
socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för det så 
kallade partsspåret; en möjlighet för parterna att 
komma med partsgemensamma lösningar för sänkta 
sjuktal.

Efter att samtliga parter lämnat in avsiktsförkla-
ringar till Socialdepartementet är nu beslut fattat om 
att regeringen lägger förslaget om hälsoväxling åt sidan 
till förmån för parternas lösningar.

– Parterna har presenterat genomarbetade 
avsiktförklaringar med tydliga åtgärder för friskare 
arbetsplatser. Det här är den svenska modellen när den 
fungerar som bäst, säger socialförsäkringsminister 
Annika Strandhäll.

Regeringen kommer att ha fortsatt kontakt med 
parterna för att säkerställa att avsiktsförklaringarna 
genomförs och får önskad effekt. Regeringen kommer 
även att sätta upp mål för parternas arbete och följa 
upp hur sjukfrånvaron utvecklas sektorsvis. 

– Jag är glad att Annika Strandhäll har lyssnat på 
parternas förslag för att minska sjukskrivningarna. Vi 
vill att fler fokuserar på faktorer i arbetsmiljön som 
leder till ökad hälsa och välbefinnande, de så kallade 
friskfaktorerna. Det är så vi vill få ner sjuktalen, säger 
Lena Emanuelsson, ordförande i Saco-S i en kommen-
tar.

– Arbetsmiljön har varit ett prioriterat område för 
oss under en lång tid. Vi kommer nu att höja ambitio-
nen ännu mer för att hitta fler åtgärder som motverkar 
ohälsan, säger hon.

Källa: Regeringen och Saco-S

Kustbevakningen 
förlänger insats
Svenska Kustbevakningen har förlängt uppdraget i 
EU-insatsen Poseidon i vattnen mellan Grekland och 
Turkiet.

SRAT-föreningen vid Kustbevakningen har flera 
medlemmar som deltar.

Källa: DN

Bättre arbetslöshets- 
försäkring för deltids- 
arbetslösa
I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen att 
regelverket i arbetslöshetsförsäkringen ändras så att det 
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Föreningarna

SRAT Arbetsmarknad  
kallar till årsmöte 
SRATs samarbetspartner Danske Bank erbju-
der information om medlemsförmånen från 
kl. 17. (Läs mer under förmåner på srat.se). I 
samband med informationen bjuder vi på fika. 
Tid
Onsdagen den 16 november 2016, kl. 17:00.  
Årsmötet börjar kl. 17:30.

Plats
SRATs kansli, Malmskillnadsgatan 48, 5 tr, Stockholm
 
Dagordning
–  Mötets öppnande
– Val av ordförande för mötet
– Val av sekreterare för mötet
– Val av justeringsman tillika rösträknare
– Fråga om mötet är behörigen utlyst
– Val av föreningsordförande för ett år
– Beslut om antal ledamöter att väljas till styrelsen 
– Val av ledamöter
– Val av valberedning
– Inkomna motioner
– Styrelsens propositioner
– Övriga frågor
– Mötets avslutande

Resor
Reseersättning utgår för billigaste färdsätt, det vill säga allmänna 
kommunikationer, alternativt ersättning (18,50 kr/mil) för resa 
med egen bil. Reseersättning betalas ut med max 350 kronor. 
Ingen ersättning utgår för medlemmar bosatta inom normalt 
pendlingsavstånd från Stockholm.

Förslag på kandidater till styrelsen
Valberedningen vill ha förslag på kandidater till styrelsen.  
Kontakta Anders Åkerström på e-post anders.akerstrom@ 
arbetsformedlingen.se

Motioner
Ska vara styrelsen tillhanda senast den 2 november 2016. Skicka 
till anders.jansson@arbetsformedlingen.se
 
Anmälan 
Senast den 14 november 2016 till Anders Jansson, på e-post 
anders.jansson@arbetsformedlingen.se

Välkommen!

Hälsovetardagen 2017
Går av stapeln i Göteborg den 9 februari. Boka in 
datumet redan nu. 

Läs mer på www.halsoakademikerna.se

Temadag för 
audionomer 2017
Går av stapeln den 3 mars i Stockholm. Boka in 
datumet redan nu. Läs rapporten från temadagen 
2016 på www.audionomerna.nu

Svenska Logoped- 
förbundet 50 år!
Svenska Logopedförbundet fyller 50 år och firar detta 
med ett Jubileumswebbinarium och festmiddag i 
ABF-huset i Stockholm den 11 november 2016. Talare 
har bjudits in till ett webbinarium som pågår under 
dagen. Syftet är att fler ska kunna ta del av aktuell och 
viktig specifik kunskap och är intressant både för 
logopeder och för allmänheten. För lite extra uldkant 
på dagen avlutas webbinariet med utdelandet av ett 
extra logopedpris!

Ordförande Ulrika Guldstrand om dagen:
– Vi hoppas att den här dagen kan återspegla den 

utveckling som skett inom logopedin och att vi 
tillsammans får tillfälle att blicka framåt mot en ljus 
framtid.

Ylva Peilitz, 
ledamot i Svenska Logopedförbundet

Optikermingel i Malmö 
Planeras den 1 december 2016. Boka in datumet 
redan nu. Läs mer på www.srat.se/optiker

Inkomstförsäkring & 
sjukförsäkring. 

Båda ingår i
medlemskapet. 

Det är unikt!
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Föreningarna

AEAs personalförening
Kontaktperson
Lisbeth Lindberg
Tfn arb 08-4123336
lisbeth.lindberg@aea.se

Audionomerna
www.audionomerna.nu 

Ordförande
Reza Zarenoe
Tfn arb 013-221190
Mobil 070-7570498
reza.zare.noe@regionostergotland.se

Föreningen FRA-tjänstemän
Ordförande
Mats Holmgren 
Tfn arb 08-4716400
mats.holmgren@fra.se

Föreningen Statens Justerare av mått och vikt 
Ordförande
Martin Nyström
Tfn arb 010-516 61 10
martin.nystrom@sp.se

Medlemsregister
Staffan Lundin
Tfn arb 033-16 56 31
staffan.lundin@sp.se

HälsoAkademikerna  – föreningen för akademiker 
inom idrott,  friskvård, hälsa och folkhälsa 
www.halsoakademikerna.se

Ordförande
Andreas  Lövdahl 
Mobil 0704-40 90 44
ordforande@halsoakademikerna.se
 
Legitimerade Kiropraktorers  
Riksorganisation, LKR
www.kiropraktik.se

Ordförande
Tobias Lauritsen
Mobil 070-497 13 30
tobias.lauritsen@lkr.se

Kansli
Mobil 070-6891179
kansli@lkr.se

Lotsförbundet
www.lotsforbundet.se 

Ordförande 
Patrik Wikand
Mobil 0708-63 39 12
patrik.wikand@sjofartsverket.se

Medlemsregister/kassör
Anders Hellgren
Tfn arb 010-478 5391
anders.hellgren 
@sjofartsverket.se

Riksförbundet för Podiatrisk Medicin
podiatriskmedicin.wordpress.com/
Ordförande
Ulf Sundberg
Mobil 076- 1169002
ulf_thg@hotmail.com

Sacoförbundens personalförening, SFP 
Ordförande
Krister Wennberg
08-6134828
krister.wennberg@saco.se

Socialstyrelsens SRAT-förening, SOSSR 
Ordförande
Åsa Rundquist
Tfn bost 08-836777
asa.rundquist@gmail.com

SRATs allmänna sektion, SRAT-A 
Ordförande 
Camilla Robertsson
Mobil 070-5537039
camilla.robertsson@mil.se

SRAT Arbetsmarknad
Ordförande
Anders Jansson
Tfn arb 010-4864753
Mobil 070-247 08 53
anders.jansson@arbetsformedlingen.se

SRAT-föreningen vid Fortifikationsverket
Ordförande 
Kari Gråsten  
Tfn arb 010-44 44 220
kari.grasten@fortv.se

SRAT-föreningen vid Kustbevakningen 
Ordförande    
Jan Olsson
jan.olsson@kustbevakningen.se

SRAT-föreningen vid Sjöfartsverket, SVSR
Ordförande 
Hans Fotmeijer
Tfn arb 011-191083 
Mobil 0734-321083
hans.fotmeijer@sjofartsverket.se

Medlemsregister
Kjell Johansson
Tfn arb 011-19 12 05
kjell.johansson@sjofartsverket.se

SRAT-föreningen vid Tullverket, SRAT-TULL 
Ordförande 
Vakant

SRAT-Posten
Ordförande
Eva Lind
Tfn arb 010-4364062
eva.lind@postnord.com

Statens kriminaltekniska lab.  (numera NFC) 
SRAT-förening
Ordförande 
Helene  Andersson
Tfn arb 010-5628411

Svensk Flygteknikerförening, SFF 
www.flygtekniker.se 

Ordförande 
Ola Blomqvist
Mobil 070-574 43 53
ola.blomqvist@flygtekniker.se

Medlemsregister
Niclas Roos
Tfn arb/fax 0150-519 55
Mobil 0768-55 24 90
niclas.roos@flygtekniker.se

Svensk Optikerförening 
Ordförande 
Unni Rosengren
Mobil 076-3110554
E-post unni.rosengren@gmail.com

Svensk Perfusionistförening 
Ordförande    
Maria Tellin
Tfn arb 031-3427736
Mobil 072-3066343
mariatellin@outlook.com

Svenska Logopedförbundet , SLOF*
info@logopedforbundet.se
www.logopedforbundet.se 

Ordförande
Ulrika Guldstrand
Mobil  0706-79 67 37
ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se

Sveriges Tandhygienistförening, STHF 
www.tandhygienistforening.se 
info@tandhygienistforening.se 

Ordförande 
Yvonne Nyblom
Mobil 0733-666399
yvonne.nyblom@tandhygienistforening.se

Kontaktperson 
Ingela Jägestrand
Mbt 0701-44 32 74
08-442 44 73 (tis-ons)
ingela.jagestrand@tandhygienistforening.se

Trafikflygarhögskolans  
SRAT-förening 
Ordförande  
Stefan Nyström
Mbt 070-4748717
stefan.nystrom@tfhs.lu.se

Utrikesförvaltningens personalförening, UPF
Ordförande
Magnus Nordström
08-405 52 40
magnus.nordstrom@gov.se 

Kansli
Agneta Malmsten-Otte
Tfn arb 08-405 5140
agneta.malmsten-otte@gov.se

Magnus Nordström, se ovan.

Kontakter

Eventuella ändringar meddelas SRATs kansli på 
e-post kansli@srat.se eller telefon 08-442 44 60.

Sacoföreningar, Saco-S-föreningar,  
Akademikerföreningar
På de flesta arbetsplatser med olika Sacomed-
lemmar finns en Sacoförening/Saco-S-förening/
akademikerförening. Detta är ett samverkanorgan 
för alla Sacomedlemmar på arbetsplatsen och 
svarar bland annat för de lokala löne- och MBL-
förhandlingarna. 
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Avsändare:  
SRAT
Box  1419
SE-111 84 Stockholm

Lös SRAT-informationens korsord och sänd in lösningen till redaktionen senast den 4 november 2016.
Fem rätta lösningar dras bland de inskickade och belönas med penninglotter. Lösningen sänds till: 
SRAT, Box 1419, 111 84 STOCKHOLM


