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Remissvar om Saco – Federationens varumärke 

 

Att införa enhetlig namnsättning av lokala föreningar  

Fysioterapeuterna ser positivt på förslaget. Det blir tydligare och ger en större tyngd åt 

Sacosamarbetet både mot arbetsgivare och andra förbund när det finns ett enhetligt 

namn.  

Idag används olika namn både inom olika samarbeten och när olika avtal tecknas inom 

olika områden, bland annat beroende på vilka förbund som ingår. Till exempel för 

Sacoförbunden inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg finns en 

namnsättning, men det är en annan ordning inom Västra Götalandsregionen. Först är det 

Saco-VG och sedan Saco-råd inom varje förvaltning om det finns samverkansavtal. För 

att det ska bli kongruent på alla fronter behöver med andra ord en enhetlig namnsättning 

även införas då avtal ingås mellan arbetsgivare och Sacoförbund gemensamt.  

Frågan är om det är möjligt att genomföra i praktiken då det är helt frivilligt för de 

lokala förbundens organisationer att vara med i Sacosamarbetet. Det ser olika ut i 

landsting, regioner och kommuner. Likväl som förbund kan ingå i Sacosamverkan kan 

förbund välja att inte ingå. Ibland ingår alla Sacoförbund. I kommunerna är det inte 

ovanligt att Lärarnas Riksförbund och Akademikerförbundet SSR står utanför. Sveriges 

läkarförbundet står utanför i flera landsting, men ingår i andra. Det kan också helt 

saknas Sacosamverkan lokalt. Det går inte att uttrycka det som "Sacoförbunden i xx 

kommun" i det fall inte samtliga Sacoförbund med medlemmar anställda i kommunen 

ingår i Sacosamverkan.  

Ett annat dilemma är att det i exempelvis Skåne finns två regionala Saco-råd med olika 

namn (Saco Akademikerrådet Region Skåne, SACO-rådet Region Skåne). Detta 

förvillar en del, men svårt att tvinga ihop två råd som numera samarbetar över gränserna 

men inte är redo att gå samman ännu. Fördelen är ju att Saco har två platser på varje 

samverkan och på andra regionala möten. 

Konsekvenserna och möjligheterna i praktiken måste alltså noga undersökas innan 

beslut tas. 
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Att behålla namnet Saco 

Förbundet ser positivt på att fortsätta använda begreppet ”akademiker” mot 

beslutsfattare och opinionsbildare, men har svårt att bedöma om ”för dig med en 

högskoleutbildning” är ett bättre tilltal till befintliga och möjliga medlemmar.  

Upplevelsen är att våra medlemmar inte direkt knyter an varken till ”akademiker” eller 

”för dig med en högskoleutbildning”. Det är istället yrkesstoltheten som fysioterapeut 

(sjukgymnast) och att tillhöra en profession som är den starka gemensamskapsskapande 

faktorn för bland annat rekrytering. 

 

Att utveckla förutsättningarna för lokalt förtroendevalda  

Kontinuerligt och adekvat stöd till de lokala förtroendevalda är grundläggande för att ett 

fackförbund som Fysioterapeuterna ska fungera på bästa sätt. Därför ser förbundet det 

som angeläget och positivt att se över det stöd som erbjuds de fackliga representanterna. 

 

Att definiera gemensamma påverkansområden och utveckla policy och strategi 

inom varje område  

Fysioterapeuterna anser att den traditionella och grundläggande fackliga frågan 

arbetsmiljö alltid ska ses i naturlig samklang med begreppet hållbar hälsa. Att arbeta 

utifrån perspektivet hållbar hälsa är en lika grundläggande gemensam bas för 

Sacofederationen som utbildning och forskning är. 

För förbundet är det självklart och viktigt att utbildning ska löna sig. Majoriteten av alla 

fysioterapeuter har idag en negativ livslön. Förbundet jobbar utifrån att våra 

medlemmar behöver få relativ löneförbättring gentemot andra grupper på 

arbetsmarknaden för att uppnå ett acceptabelt löneläge. 

 

Att ett långsiktigt och konsekvent arbete för opinionsbildning bedrivs 

Ett långsiktigt och konsekvent arbete för opinionsbildning borgar för större genomslag 

för budskapen och acceptans bland Sacoförbunden. Förslaget är således bra. 

 

Att tydliggöra roller inom federationen.  

Fysioterapeuterna ser positivt på detta. Det är också viktigt att kunskapen sprids inom 

förbunden varje gång det upprättas en leveransorganisation. 
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Att Sacos profil (dvs. hur Saco vill att andra ska uppfatta federationen) baserat på 

ändamålsparagrafen i stadgarna sammanfattas enligt följande 

Här har förbundet inget att tillägga förutom det som tidigare nämnts kring hållbar hälsa. 

Att arbeta utgå från perspektivet hållbar hälsa är en lika grundläggande gemensam bas 

för Sacofederationen som utbildning och forskning är. 

 

Att utveckla den grafiska manualen för att tydliggöra hur Sacos namn och logotyp 

ska användas tillsammans med förbund och lokala aktörer 

Förutom tidigare nämnda synpunkt på enhetlig namnsättning på lokal nivå ser 

Fysioterapeuterna positivt på att gemensamma produktnamns andra ord skrivs med 

gemener för att följa svenska skrivregler, i exempelvis Saco lönesök. 

Förbundet anser det också vara till gagn att ordet Saco fortsätter användas på 

övergripande och gemensam nivå.  

För att stärka Saco, och följa slutsatser tagna av gjorda utredningar, bör dock även 

justeringar ske inom sociala medier. Url:en för Sacos facebooksida bör ändras från 

sverigesakademiker till saco. På Twitter borde det finnas möjlighet att hitta ett konto 

som är snarlikt namnet Saco, då @saco redan är registrerat av någon annan. 

Att inga obligatoriska förslag lämnas för förbundens egna logotyper är positivt och 

önskvärt. 

 

 
Stefan Jutterdal 

Förbundsordförande 

Fysioterapeuterna 


