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Vi företräder akademiker i staten



Saco-S för akademiker
Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor är gemensamma för alla statligt 
anställda akademiker. Därför har 19 Sacoförbund slutit sig samman till en 
förhand lings organisation: Saco-S Akademiker i staten. Tillsammans företräder 
vi cirka 90 000 medlemmar. Det ger en effektiv organisation och styrka för dig 
som medlem. Vilket förbund du tillhör beror på vilken utbildning och vilket yrke 
du har. Varje förbund är expert på de frågor som är angelägna för den egna 
medlemsgruppen. 

Vi skapar bra förutsättningar för akademiker
Saco-S skapar förutsättningar för att du ska ha bra villkor på arbetet. Vi 
 tecknar  kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställnings-
villkor, vad som gäller vid semester, sjukdom och föräldra ledighet.

För oss är det självklart att nöjda medarbetare och en väl fungerande 
verksamhet går hand i hand. Vår politik och vårt arbetssätt präglas därför 
av en vilja att bidra till utveckling och resultat inom staten. Med arbetarnas 
ansvar, kompetens, intressen och karriär  möjligheter ska synliggöras och 
 kopplas samman med verksamhetens uppdrag och mål. 

Vår lönepolitik bygger på att ditt bidrag till verksamhetens mål och 
resultat ska ha en koppling till din lön och löne utveckling. Lönen ska vara 
individuell och differen tierad, och lönenivån och löne utvecklingen ska 

vara konkurrenskraftig och marknadsmässig. Vi vill också att du, 
inom ramen för våra kollektivavtal, ska kunna påverka din egen 

arbetssituation och dina villkor utifrån personliga önskemål och 
prioriteringar. Det kan till exempel handla om lön, arbetstid, 

antal semester dagar och pensionsavsättningar.

Saco-S medlemsförbund driver inte bara rent fackliga frågor 
utan är specia lister på, och driver professionsfrågor som 

är särskilt intressanta för din utbildning och bransch. 
Förbunden finns dessutom på hela arbets marknaden. 

Vi finns där under hela din karriär så du behöver 
aldrig byta förbund oavsett om eller när du 

byter arbetsplats. I vissa fall kan du vara 
 medlem i två förbund samtidigt utan att 
betala dubbel avgift.



Saco-S på din arbetsplats
På de flesta myndigheter finns det en lokal Saco-S-förening med en styrelse 
som representerar medlemmarna. Det är den lokala föreningen som är 
navet i Saco-S, som är med och påverkar och utvecklar just din arbetsplats. 
I föreningen  samsas du med medlemmar från alla Saco-S-förbund 
som finns i myndigheten. 

Ett medlemskap som lönar sig
En stor del av akademikerna i staten är medlemmar 
i ett Saco-S-förbund. Det gör oss till en stark 
förhandlingspart som också har resurser att ge dig stöd 
och råd när du behöver det. 

Individuell rådgivning
Ska du byta jobb, bli förälder eller står inför en omorganisation kan det vara 
bra att kontakta ditt fackförbund. Vi ger råd och stöd utifrån din unika 
situation . Våra ombudsmän är experter på frågor om till exempel lön, 
semester , övertid, anställningsavtal, uppsägning och ledigheter.

God lönestatistik 
Vi har Sveriges största databas för akademikerlöner – Saco lönesök. En 
guldgruva då det är dags för den årliga lönerevisionen och när du blir 
erbjuden ett nytt arbete. 

Professionellt karriärstöd
Vi ser seriöst på din karriär och arrangerar därför seminarier, nätverks-
träffar, cv-granskning, personliga vägledningssamtal och simulerade 
anställningsintervjuer som ger dig bättre möjligheter i arbetslivet.

Förmånliga försäkringar
Många medlemmar innebär att vi får bra rabatter. Vi kan erbjuda riktigt bra 
försäkringsvillkor på till exempel hem-, sjuk- och livförsäkringar.

Pensionsexperter
Vi kan lotsa dig igenom den djungel av regler som finns på området.

Skyddsnät vid arbetslöshet
Akademikernas a-kassa är en av de mest förmånliga. De allra flesta Saco-S-
förbund har också en inkomstförsäkring inkluderad i medlemskapet. Den 
ger dig en rejäl ersättning vid ofrivillig arbetslöshet och innebär en extra 
trygghet för dig som har en visstids anställning. 

Bli medlem  på saco-s.sepå saco-s.se
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Bli medlem i något av Saco-S medlemsförbund påBli medlem i något av Saco-S medlemsförbund på saco-s.se

Akademikerförbundet SSR
Organiserar akademiker inom beteende -
vetenskap, ekonomi, personal vetenskap, 
samhällsvetenskap och socialt arbete.  
www.akademssr.se

Akavia
Organiserar jurister, ekonomer, 
systemvetare, personalvetare, 
kommunikatörer och samhällsvetare. 
www.akavia.se

DIK
Akademikerfacket för kultur  
och kommunikation.  
www.dik.se

Fysioterapeuterna
Organiserar fysioterapeuter/
sjukgymnaster. 
www.fysioterapeuterna.se

Kyrkans Akademikerförbund, 
KyrkA
Organiserar präster, diakoner, 
församlings  pedagoger och alla  
akademiker som har tjänst inom kyrkan.  
www.kyrka.se

Lärarnas Riksförbund
Organiserar behöriga lärare och  
studie- och yrkesvägledare.  
www.lr.se

Naturvetarna
Organiserar naturvetare som  
exempelvis arbetar inom life science,  
jord, skog och miljö, de fysiska 
vetenskaperna, matematik och data. 
www.naturvetarna.se

Sjöbefälsföreningen
Organiserar befäl och annan personal 
i chefsställning inom sjöfarten.
www.sjobefalsforeningen.se 

SRAT
Organiserar specialister, kvalificerade 
handläggare och chefer inom hälsa, 
kommunikation och förvaltning.
www.srat.se 

Sveriges Arbetsterapeuter
Facklig och professionsinriktad 
organisation för arbetsterapeuter. 
www.arbetsterapeuterna.se

Sveriges Arkitekter
Fack- och bransch  organisationen  
för alla Sveriges arkitekter.  
www.arkitekt.se

Sveriges Farmaceuter
Organiserar apotekare och  
receptarier samt farmacie magistrar  
och farmacie kandidater.
www.sverigesfarmaceuter.se

Sveriges Ingenjörer
Organiserar civil- och högskole -
ingenjörer inom alla yrkesinriktningar.  
www.sverigesingenjorer.se

Sveriges läkarförbund
Läkarnas fackliga och  
professionella organisation.
www.lakarforbundet.se 

Sveriges Psykologförbund
Organiserar leg psykologer, de med 
psykolog examen och fil doktors-
examen i psykologi eller pedagogik.  
www.psykologforbundet.se

Sveriges Skolledarförbund
Organiserar skolledare och de 
med ledande befattning inom 
utbildningsområdet.  
www.skolledarna.se

Sveriges universitetslärare  
och forskare, SULF
Universitetslärarnas, forskarnas  
och doktorandernas fackliga och 
professionella organisation.  
www.sulf.se

Sveriges Veterinärförbund
Organiserar veterinärer och  
veterinär studerande.
www.svf.se 

Tjänstetandläkarna
Organiserar tandläkare verksamma  
inom både offentlig och enskild sektor.
www.tjanstetandlakarna.se

Sacoförbunden för dig som är akademiker i staten


