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Välkommen till 

Kvinnliga Akademikers Förening! 
 

 

Kvinnliga Akademikers Förening, KAF, är en politiskt och religiöst obunden, 

ideell förening för kvinnor som avlagt akademisk grundexamen. Föreningen 

grundades år 1904 och var till en början en kamporganisation för kvinnors rätt 

till högre tjänster och lika lön. Krav som fortfarande är aktuella. Våra nuvarande 

mål är 

 

 

• arbeta för att tillvarata kvinnliga akademikers intressen 

 

• främja tillvaratagandet av kvinnliga akademikers kompetens och 

yrkesskicklighet på alla plan inom samhällsutvecklingen, såväl lokalt som 

i rikssammanhang 

 

• verka för förståelse och vänskap mellan kvinnliga akademiker i alla länder 

 

• främja internationellt samarbete 

 

 

 

Mer information om KAF finns på föreningens hemsida 

www.kvinnligaakademiker.se eller på Facebook 

https://www.facebook.com/pages/KAF-Kvinnliga-Akademikers-

F%C3%B6rening/1612577605649282?fref=ts  

Där finns också information om medlemskap och kretsarnas aktuella program. 

 

 

 

Riksstyrelsen:   kontakt@kvinnligaakademiker.se 

Skånekretsen:   skane@kvinnligaakademiker.se 

Stockholmskretsen:   stockholm@kvinnligaakademiker.se 

Uppsalakretsen – UKAF:  uppsala@kvinnligaakademiker.se 

Västra kretsen:   vastra_kretsen@kvinnligaakademiker.se 

http://www.kvinnligaakademiker.se/
https://www.facebook.com/pages/KAF-Kvinnliga-Akademikers-F%C3%B6rening/1612577605649282?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/KAF-Kvinnliga-Akademikers-F%C3%B6rening/1612577605649282?fref=ts
mailto:kontakt@kvinnligaakademiker.se
mailto:skane@kvinnligaakademiker.se
mailto:stockholm@kvinnligaakademiker.se
mailto:uppsala@kvinnligaakademiker.se
mailto:vastra_kretsen@kvinnligaakademiker.se
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Några ord från nya riksordförande 
 

Kort tid har gått sedan jag i april 2018 blev vald till ordförande för Riks-KAF. 

 

Det är glädjande att vi nu har kretsar i fem län. Den nya kretsen i Umeå hälsas 

välkommen. 

 

Min önskan är att välutbildade kvinnor från olika kunskapsområden får 

möjlighet att knyta vänskapsband, hitta förebilder och få stimulans vid 

kretsarnas möten. Genom att träffas kan vi hjälpa unga akademiska kvinnor att 

hitta rätt i system, som ibland kan vara svårforcerade. Detta är en process som 

måste pågå kontinuerligt. 

 

Denna sommar har det nya interaktiva museet ”Stockholms Kvinnohistoriska” 

invigts. KAF är med som en av grundarna. 

 

Våra internationella kontakter har delvis ändrats. Sedan juni 2018 är vi 

medlemmar i University Women of Europe ,UWE. Det administrativa arbetet 

sköts med modern teknik över nätet, vilket medför att medlemsavgiften är 

rimlig. Vi fortsätter att delta i Kvinnliga Akademikers Nordiska Nätverk. Nästa 

möte kommer att vara i Finland 2019. Sverige står därefter på tur som värdland. 

 

Kvinnliga Akademikers Förening är alltför lite känd. Förhoppningsvis kan 

uppmärksamheten kring 100 årsjubileet kring den kvinnliga rösträtten göra att 

fler får kännedom om vår förening. 

 

 

Gunilla Isaksson 

Ordförande RiksKAF 
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Brev från avgående riksordförande 

 

Kära KAF-kamrater!  

 

Kvinnliga akademikers förening är en unik organisation i Sverige. Vi är de enda 

som organiserar kvinnliga experter inom olika områden och driver 

jämställdhetsfrågor med vetenskaplig faktaunderbyggnad. Kanske låter ordet 

expert ovant, men jag tror att det är nyttigt för föreningens självbild att tänka på 

oss själva som välutbildade specialister. Alla medlemmar har (eller kommer få) 

minst tre års högre utbildning. Då är man expert på sitt fält antingen man är 

kemist, förskollärare, ekonom eller något annat.  

KAF har en enorm potential Det finns nästan en miljon kvinnor i Sverige som 

har treårig högskoleutbildning eller mer.  

 

KAF behöver, för att fortleva, rekrytera nya generationer kvinnor. Idealt bör – 

om du frågar mig – varje krets avspegla en mångfald av yrken, åldrar och 

kunskapsområden. Men det avgörande är att det rekryteras unga aktiva! Om de 

kamrater som lämnat förvärvslivet bidrar lite extra med sin arbetskraft och 

erfarenhet är det inget fel, men de nya idéerna och visionerna måste komma från 

yngre kvinnor mitt i studier och yrkesliv.   

 

För att uppnå det målet tror jag KAF måste fundera på formerna i föreningslivet. 

Sedan ett par år får vår Facebook-sida många besök per vecka, men det gäller att 

hitta fler sätt att sprida kunskap och mobilisera till aktivitet. 

Eftersom de flesta unga och medelålders kvinnor arbetar så hårt idag måste 

formerna vara förenliga med en stressig vardag, och att ha barn. Hur kan vi 

utveckla KAF? Möten/konferenser med barnpassning? Träffar där KAF kommer 

till arbetsplatsen istället för att kvinnorna kommer till oss? Stadsvandringar, 

utställningar eller pubquiz med jämställdhetsfrågor? Utåtriktat arbete riktat mot 

nyanlända kvinnor? Studiecirklar, film- och litteraturgrupper? Det gäller för 

kretsarna att vara kreativa och våga pröva nya former.  

 

Behovet av att träffa andra kvinnor och diskutera gemensamma upplevelser 

minskar inte när sociala medier tar mer tid. Nej, behovet av goda samtal i 

verkliga livet ökar i stället!  

 

Samtidigt måste kretsarna naturligtvis värna om de nätverk som finns och 

fungerar väl med föreläsningar och socialt umgänge till ömsesidig nytta och 

förnöjelse. Vi får heller inte glömma att riksdagen har beslutat om att 

ekonomiskt stöda kvinnors organisering, och att bidraget kräver en förening av 

traditionellt snitt.  
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Summa summarum: Möjligheten till systerligt utbyte av kunskap och 

erfarenheter IRL är KAFs viktigaste tillgång, och det kapitalet måste vi förvalta 

med känsla för både förnyelse och tradition.  

*** 

Till sist vill jag uttrycka min stora tacksamhet för förtroendet medlemmarna gav 

mig, och för allt jag lärt mig, och för de goda vänner jag fått, under mina tre år 

som ordförande i KAF. Vi ses förstås.  

 

Tills dess: Tack alla!  

 

Lisa Öberg 

 

 

 

IRL = In real life 
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Tidigare stipendiat rapporterar 
 

Karin Erwander – Karolina Widerströms 

stipendium 2015 
 

Barn- och kvinnomisshandel är svåra frågor som det ofta talas om inom 

sjukvården. Det diskuteras vilka tecken och skador man ska vara uppmärksam 

på och hur handläggningen och uppföljning ska se ut när misstanke finns att en 

patient utsatts för våld. Misshandel av äldre får av någon anledning mindre 

utrymme. Är det för att äldre inte utsätts för misshandel? Eller är det ett tecken 

på att kunskap i ämnet saknas?  

 

Dagens äldre lever längre, har fler sjukdomar än tidigare och tar ofta fler 

läkemedel. Många äldre är i stort behov av hjälp och omvårdnad från anhöriga 

och vårdpersonal för att klara sitt dagliga liv. Ökande multisjuklighet och 

omsorgsbehov ökar vårdgivarnas arbetsbörda. Studier har kunnat visa att en 

ökande arbetsbörda för vårdgivare och ett större vårdbehov ökar risken för 

trauma och misshandel. Misshandel och övergrepp från vårdgivaren kan vara 

avsiktliga eller oavsiktliga. Oavsiktlig misshandel kan vara att anhöriga eller 

vårdgivare inte klarar av att ge den vård eller omvårdnad som den äldre 

personen är i behov av.  

 

Vissa sjukdomar ökar risken för övergrepp då de ställer höga krav på 

vårdgivaren när det gäller tålamod och förståelse, såsom t ex:   

• Demens 

• Tidigare stroke 

• Nedsatt kognitiv funktion 

• Minnessvårigheter 

 

Då andelen äldre ökar kommer misshandel mot äldre sannolikt bli ett ökande 

problem i samhället och vården. I studier från Sverige uppger 13-16 % att de 

blivit utsatta för någon typ av övergrepp efter sin 65-års dag. Liknande resultat 

kan ses från studier runt om i världen där 5-17 % över 65 år uppger att de utsatts 

för någon form av misshandel.  

 

Misshandel av äldre har studerats mycket, men trots detta är det svårt att omsätta 

kunskapen inom vården. Mer utbildning och bättre rutiner behövs för att 

medicinsk personal ska upptäcka äldre som söker vård efter att de utsatts för 

misshandel.  
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De skador som uppstår hos äldre efter fysiskt våld kan vara väldigt svåra att 

identifiera. Det normala åldrandet kan ofta ge samma typer av skador och 

symtom som misshandel. Psykisk misshandel och försummelse är ännu svårare 

att identifiera. Det är viktigt att tänka på att den samlade livssituationen för en 

patient kan leda till en utmattning hos omgivning som visar sig som misshandel. 

Bakgrundskunskapen i varje enskilt patientfall är synnerligen viktigt. Det finns 

ett antal screeningverktyg som används internationellt och som kan vara en hjälp 

och vägledning om man misstänker fall av misshandel.  

 

Vid intresse kan man läsa mer om misshandel av äldre på internetmedicin: 

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5966 PM för misshandel av äldre.  

 

 

Karin Erwander  

PhD-student geriatrisk akutsjukvård, Lunds Universitet 

ST-läkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

 

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5966
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Redaktionella bidrag 
 

Varför är det skamligt att få bra resultat i skolan? 
 

 
 

Seminarium Skånekretsen 21/10 ”Stökdämpare och 

prestationsprincessor – Ett seminarium om flickor i den svenska 

skolan” 

 
Skolreformerna i Sverige har sedan 40-talet har gått ut på att ta bort alla 

alternativ och tvinga in alla elever i samma skola. Redan under 50-talet var det 

bråk bland eleverna på högstadiet och det var tydligt vad man skapade när man 

förde ihop alla elever i samma utbildning. Politikerna valde att strunta i lärarna 

och införa reformer där elevernas inlärning av kunskap inte har betydelse, utan 

det viktigaste är att eleverna skulle lära sig samarbeta. Under 70-talet behövde 

25-30 % av eleverna (flickor och pojkar sammanräknat) specialundervisning för 

att klara grundskolan. Politikerna valde då att avskaffa specialundervisningen 

som sedan dess sker integrerat i klassrummet. Det ökade ljudvolymen i 

klassrummen och bidrar till att alla får svårare att koncentrera sig. Det är 

fortfarande 20 % av flickorna som inte klarar att få betyg i alla ämnen. 

Redan 1957 uttalades sig statsmakterna negativt om flickor i skolan som man 

kallade för ”osjälvständiga, lojala, flitiga” i kontrast till de ”sunda pojkarna”. I 

den nya svenska skolan lägger man stort värde på grupparbete vilket innebär att 

det tar 3 timmar att lära något i grupp som tar 20 minuter individuellt. De elever 

som gillar grupparbete är de som har ett stort socialt behov men lågt intresse för 

att lära sig något.  

 

Grundskolereformen påverkar kvinnor på två sätt:  

1) Yrket har förändrats och har inte längre någon prestige. Läraren måste 

handskas med bråk i klassen och en elevgrupp som är för mångfacetterad för att 

man ska kunna göra ett bra jobb.  
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2) Det drabbar flickorna som elever. Flickor får bättre resultat på prov, då tar 

man bort proven. Duktighet värderas inte längre. Kvinnor och flickor har mest 

att vinna på att man har en bibehållen respekt för kunskap. Även pojkar har att 

vinna på det, men de kan bråka sig till uppmärksamhet. Flickorna i klassen 

måste stå tillbaka för stökiga pojkar. ”Placera inte en flicka bredvid en pojke för 

att flicka ska vara stötdämpare, det är lärarens ansvar att hålla ordning på 

eleverna.”  

 

Sverige har världens dyraste utbildningssystem men brister i kontroll hos 

beslutsfattare.  Den svenska skolan har under decennier varit en experiment 

skola där önskan varit att den ska bli bättre och socialklass fri. Den ställer krav 

på oss att vara solidariska och lojala mot dem samt bortse från alla problem som 

skolan skapar. Politikerna har haft svårt att bortse från PISA: s resultat och det 

skapar stor förvåning i andra länder att vår skola är så dålig. Politiker säger ”vi 

har inte kommit ända fram”. I realiteten har staten misskött sig och satt upp 

omöjliga regler för skolan. Man vill inte reformera innehållet i skolan. Fler typer 

av skolor att välja på ger bättre skolresultat hos eleverna. Det man gör är sadism 

mot eleverna och mot landet.  

 

Vittnesmål från hur det är att vara flicka i dagens skola: Jag fick aldrig sitta 

i klassrummet där jag ville utan blev alltid placerad bredvid stökiga pojkar och 

min uppgift var att hålla ordning på dem. Jag blev lurad att tro att det var 

positivt för mig att jag hade den uppgiften. Att vara stökdämpare ändrade hela 

min skolgång. På högstadiet hade vi grupparbeten och man placerade en duktig 

flicka i varje grupp som fick dra hela lasset. Trots det var resultatet ändå en 

grupp prestation och betyg sattes efter det. Jag fick lägre betyg i svenska på 

grund av det. Jag pluggade stenhårt och var med på alla lektioner. Men i skolan 

får man som duktig elev inte visa att man är bra. Varför är det skamligt att få bra 

resultat i skolan? Det är djupt rotat i strukturen, man får inte visa sig duktig. 

Mina föräldrar har sagt till mig att jag ska ta plats, men andra flickor jag känner 

faller in i att vara tysta.  

 

Frågor från åhörarna: Hur kan lärarfacket acceptera att läraren inte får 

undervisa eller att de delegerar att lära ut till duktiga elever? 

Hur ska vi nå fram till politikerna att skolan behöver ändras i grunden? 

 

 

Ingrid Lyberg och Lena Ek 
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Empower women and girls through education  

UWE 
 

 

Vid årsmötet i Uppsala hade vi förmånen att lyssna till ordförande och vice 

ordförande från University Women of Europe (UWE). Edith Lommerse från 

Holland och Aisha Alshawaf från Storbritannien talade entusiastiskt om UWE. 

Läs mer på deras hemsida www.universitywomenofeurope.org 

 

UWE startade 1981 då IFUW (som KAF gick ur i år) inte var intresserade av 

regionala frågor och man såg ett behov av att driva frågor inom Europa. Idag är 

UWE helt oberoende av IFUW och har 19 medlemsländer (20 när KAF nu går 

med). Målsättningen är: Empower women and girls through education. Man har 

inget kontor utan arbetar via Internet och nätverk med lobby verksamhet. Aktiva 

inom föreningen betalar delar av sina reskostnader själva.  

 

Frågor man tycker är intressanta att belysa för tillfället är: 

- Lönegapet mellan män och kvinnor 

- Kvinnor i ledande positioner 

- Implementera konvent i Istanbul 

- Samarbeta med European Women Lobby där 28 länder inklusive Sverige 

är med 

- Dela information 

- Delta i Human Right Conventions – Council of Europé där de har med en 

expert på könsfrågor, Anne Négre. Man har möjlighet att ha med tre 

medlemmar. Vill du vara med? 

 

UWE har skrivit och klagat på 15 länders regeringar (bland annat Sveriges) för 

de olikheter som finns mellan könen när det gäller lön för personer i ledande 

positioner. Regeringarna måste därför ge svar.  

 

Edith och Aisha avslutade med orden: ”Our strenght is our membership”. 

 

 

 

Stina Johansson, Beatrice Christensen-Sköld och Lena Ek 

http://www.universitywomenofeurope.org/
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UPPSALA – kretsens historia 
 

På initiativ av kvinnliga akademiker från Uppsala och Stockholm bildades som 

bekant Akademiskt Bildade Kvinnors förening den 24 mars 1904. Dess första 

ordförande, Elsa Eschelsson (1861-1911) var från Uppsala. Hon var Sveriges 

första kvinnliga juris doktor och docent. Uppsala och Stockholm utgjorde från 

och med 1941 en gemensam krets – då var sedan sju år Skåne, Västra Sverige 

och Gävle egna kretsar. Uppsala kom att 1990 bli en fristående förening, som tre 

år senare höll sitt första styrelsemöte under namnet Uppsala Kvinnliga 

Akademiker Förening, (UKAF). 2017 återanslöt sig UKAF som en krets till 

Riksföreningen. 

 

UKAF’s huvudsakliga mål är att via medlemsmöten fungera som en 

tvärvetenskaplig länk mellan kvinnliga akademiker med en bred akademisk 

bakgrund. Föredragshållarna har därför varit från mycket skiftande områden 

alltifrån naturvetenskap och medicin till humaniora och samhällsvetenskap. 

Ibland har vi valt ett speciellt tema såsom kvinnor inom politiken eller kvinnliga 

utrikeskorrespondenter, liksom kvinnors erfarenheter av ledarskap inom olika 

yrkesområden.    

 

Det har också varit viktigt att kunna stödja unga kvinnor både inom akademin 

och i yrkeslivet, vilka på olika sätt är engagerade i dagens kvinnofrågor. Under 

några år delade vi därför ut ett mycket uppskattat stipendium till en kvinnlig 

student eller doktorand vid Uppsala universitet. Vi ser med glädje också att 

alltfler yngre medlemmar ansluter sig till vår förening, inte minst för 

stimulerande möten och erfarenhetsutbyten mellan olika generationer.  

 

Denise Malmberg 
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Stockholmskretsens verksamhetsplan 2018 

 
Lägenheten 

Lägenhetens utnyttjande kommer att kräva en del insatser både från Rikskafs 

och Stockholmskretsens sida. Det gäller främst följande: 

• Utarbetandet av riktlinjer för hur gruppvisningar ska genomföras  

• Ansvariga för gruppvisningar med kontaktperson/er  

• Framtagandet av en folder som beskriver lägenheten och en text till 

hemsidan 

• Övrig marknadsföring  

• Förhållandet till Stockholms stads museiverksamhet  

• Firandet av rösträttsjubileet och kontakter med Stockholms stad och andra 

organisationer och myndigheter 

• Ansökningar om medel för renovering av köket 

Programverksamheten 

Formerna för medlemsmötena och andra aktiviteter som Stockholmskretsen 

erbjuder sina medlemmar, kan behöva diskuteras med avseende på eventuell 

förändring, förnyelse och förenkling. Framför allt gäller detta dagtider för vissa 

evenemang, fler kulturutflykter, förtäringen samt samarbete med andra kretsar 

och programgrupper t.ex. de i Uppsala och Umeå. 

Studiecirklar 

Lägenheten har visat sig vara en uppskattad plats för studie- och litteraturcirklar. 

Därför bör vi ha siktet inställt på att planera för nya sådana, när pågående cirklar 

börjar närma sig sitt slut. Detta gäller inte minst den historiskt inriktade cirkeln 

om Karolina Widerström. 

Större satsningar och samarbete med Rikskaf 

Stockholmskretsen har ofta samarbetat med Rikskaf när det gäller större 

utåtriktade satsningar och är beredd att fortsätta med detta. Under 2018 kommer 

detta samarbete främst att gälla lägenheten, (se ovan). Samarbetet handlar också 

om att representera eller samarbeta med andra kvinnoorganisationer, som 

Sveriges kvinnolobby och Kvinnorörelsens samarbetsråd i alkohol- och 

narkotikafrågor (KSAN). Även det s.k. Nyckelprojektet, som hitintills drivits 

främst av medlemmar från Rikskaf, kan behöva förstärkning från 

Stockholmskretsens sida. Detta projekt vänder sig till utlandsfödda och 

invandrade kvinnor med högre utbildning, som kan behöva råd och stöd hur de 

ska ta sig fram i det svenska samhället. På senare tid har Nyckelprojektets träffar 

ägt rum på Solna Stadsbibliotek en gång i månaden. Samtalen sker oftast på 

engelska. 

 

Ann-Katrin Hatje 
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Fredsseminarium 
 

På styrelsemötet i september 2017 väckte Stina Johansson, UKAF, frågan om 

kvinnornas utsatthet i nu pågående konflikter och krig. Kvinnor i olika 

generationer behöver uppdateras på det fredsarbete som pågår nu i nya och 

gamla former. En projektgrupp med Stina Johansson (sammankallande), Helena 

Streijffert och Nina Ulvelius utsågs att arbeta fram en plan för ett 

Fredsseminarium i syfte att ge vägledning i hur KAF kan stöda kvinnors sak i 

pågående konflikter med följande flyktingströmmar. KAF har avsatt 40 000 för 

ett sådant seminarium tänkt att hållas i Uppsala. 

 

Under våren 2018 ansökte projektgruppen hos den nystartade 

Jämställdhetsmyndigheten om ytterligare medel för planering och genomförande 

av seminariet ”Kvinnor i krig. Kvinnorörelsens roll i fredsarbetet”.  

Syftet är inleda ett samtal i dialog med företrädare för fredsorganisationer om 

kvinnoperspektiv på fred, social rättvisa och jämställdhet. Personer inbjuds att 

förbereda inlägg och presentationer för att: 

 

• Belysa den tidiga kvinnorörelsens perspektiv på fred och ställa frågan hur 

deras perspektiv förvaltas i dagens fredsarbete;  

• Belysa hur aktuell forskning om kvinnors roll i fredsprocessen används i 

dagens fredsarbete;   

• Belysa kunskapsläget om hur internationell lagstiftning om humanitära 

och mänskliga rättigheter och jämställdhetsperspektiv implementeras i 

dagens fredsarbete, speciellt hur kvinnors och flickors rättigheter värnas 

under och efter konflikter. 

Seminariet vänder sig KAF-medlemmar, medlemmar i fredsorganisationer och 

andra intresserade. Ambitionsnivån bestäms av Jämställdhetsmyndighetens 

beslut om tilldelning som kommer i början av hösten 2018. 

 

 

Stina Johansson 



 

 

15 

 

 Pensionsfrågan – uppdatering 2018 
 

Kvinnolobbyn har i samarbete med KAF och Fredrika Bremer förbundet skrivit 

ett remissvar på promemorian ”Enklare att föra över premiepensionsrätt samt 

upphävande av föreskrifter om hustrutillägg”. I remissvaret förordas strukturella 

lösningar med ändringar i bland annat föräldraförsäkringen, förstärkning av 

grundskyddet i pensionen samt att garantinivån höjs istället för individuella par 

lösningar. Slutsatsen dras att ”Efter ett helt yrkesliv får många kvinnor endast en 

marginellt högre pension än om de helt hade låtit bli att arbeta”.  

 

Under 2018 kom boken ”Blåsningen – Så har det nya pensionssystemet lurat oss 

alla” skriven av journalisten Inga-Stina Sangregorio. Hon är en av få personer 

som gjort en analys av det nuvarande pensionssystemet. I boken framkommer att 

pensionssystemet medvetet är byggt på osäkerhet – ingen vet vilken pension 

man får. Det bygger också på att pensionen sänks för varje år man är pensionär. 

Paradoxen att majoriteten av svenska folket varje år får ett kuvert i rävens färg 

med så kallad information om pensionen, som ingen vet något om, lyfts fram på 

ett tänkvärt sätt. Staten tjatar om att alla ska arbeta heltid så länge som möjligt 

trots att de flesta människor i Sverige inte får mer pension än om de aldrig satt 

sin fot på arbetsmarkanden. Staten har överlämnat alla risker till de blivande 

pensionärerna men förbehåller sig rätten att tvinga alla att betala en stor del av 

sin inkomst till ”ett system som inte garanterar någonting.” 

 

Att det är så här är något fackförbunden väl känner till. Psykologförbundets 

hemsida säger t.ex. ”Som pensionssystemet i dag är utformat ger det allmänna 

statliga pensionssystemet i praktiken bara en grundnivå. För att få en ´normal´ 

levnadsnivå efter arbetslivet krävs antingen att du har tjänstepension eller att du 

sparat privat.” I början av 2018 gick 28 fackförbund ihop om en förhandling 

med arbetsgivaren med anledning av sänkta tjänstepensioner för äldre tidigare 

anställda inom kommun och landsting. ”En temporär överenskommelse 

träffades mellan parterna som återställde pensionerna för 2018” skriver 

Akademikeralliansen på sin hemsida under juli månad. 

 

Är det läge för KAF att träffa representanter för Akademikeralliansen och 

Offentligt anställdas Förhandlingsråd för information om deras betydelsefulla 

arbete och öka vår kunskap om tjänstepensionen?  

 

Det vore mycket intressant om någon krets bjöd in Inga-Stina Sangregorio.  

 

 

Lisa Öberg och Lena Ek 

 


