
Vi samlar Sveriges framtida 

akademiker! 
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Detta är Saco

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fack-
förbund och yrkesförbund. Tillsammans är vi över 650 000 akademiker som är 
studenter, forskare, egenföretagare eller anställda. Saco är partipolitiskt obundet. 
Genom att debattera och skapa opinion ökar vi förståelsen för akademikers vill-
kor och vikten av akademisk kompetens.

Sacos 22 förbund är organisationer som ger god facklig service till studenter och 
yrkesaktiva. Sacoförbunden är också intresseorganisationer som driver medlem-
marnas specifika utbildnings- och yrkesfrågor. Sacoförbunden företräder yrkes- 
och examensgrupper från hela arbetsmarknaden. 

Ett Sacoförbund under hela karriären 
Sacoförbunden organiserar sina medlemmar utifrån utbildning och yrke 
- inte utifrån vilken arbetsplats och bransch de arbetar inom. Dagens 
arbetskraft är rörlig. Du kommer troligen arbeta inom olika branscher och 
byta mellan privata och offentliga arbetsgivare. Trots detta behöver du som 
medlem i ett Sacoförbund inte byta fackförbund. Ett och samma förbund kan 
ge stöd och råd genom hela karriären. Från studietiden fram till pensionen.

Vi tycker att utbildning ska löna sig!  
Att utbilda sig tar flera år, år då du istället skulle kunnat arbeta. Vi 
menar att akademiker måste få igen sin satsning på studier under 
sitt yrkesliv. Därför måste akademiker ha goda löner. Vi menar att 
alla ska ha möjlighet till en god löneutvekling under ett arbetsliv. 
Utbildningen ska löna sig för alla förbundens medlemmar. Alla 
vinner på att utbildningen ska löna sig, både individen och samhället. 
Samhället måste uppmuntra individer  som satsat på att utbilda sig.

Omslag:
Sacoförbunden samlar Sveriges framtida akademiker i sina studerandeförbund.  
Sett från vänster: Johannes Danielsson (Akademikerförbundet SSR, Lotta Wiklund 
Hedin (Jusek), Jacob Everhed (Sveriges Arkitekter), Freddy Grip (Lärarnas Riksför-
bund studerande förening), Maria Ehlin Kolk (Medicine Studerandes Förbund). 

Foton: Kalle Assbring
 

GÅ MED 
I DITT  

SACOFÖRBUND 
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Kyrkans Akademikerförbund
är den fackliga organisationen för akade-

miker anställda i Svenska kyrkan. Våra 
största yrkesgrupper är präster, diakoner 
och pedagoger. 

Fysioterapeuterna är professions- och 
fackförbundet för Sveriges fysioterapeu-
ter/sjukgymnaster. Fysioterapeuterna är 
partipolitiskt obundet. 

Lärarnas Riksförbund är det akademiska 
förbundet som enbart organiserar behö-
riga lärare och studie- och yrkesvägledare. 
För dig som fortfarande studerar till lärare 
eller studie- och yrkesvägledare har vi en 
studerandeförening som finns represen-
terad på alla studieorter.

Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet 
fackförbund vars främsta uppgift är att 
representera naturvetare på hela arbets-
marknaden och i utbildningssystemet.

Officersförbundet är fack- och yrkesför-
bundet för dig som är soldat, sjöman eller 
officer med en anställning i Försvarsmak-
ten samt för dig som studerar till yrkesof-
ficer.

Reservofficerarna är en intresseorganisa-
tion med facklig kompetens för Sveriges 
reservofficerare. Reservofficerarna driver 
ett aktivt opinionsarbete för reservoffice-
rarnas sak.

Akademikerförbundet SSR är det 
fackliga yrkesförbundet för beteen-
devetare, ekonomer, personalvetare, 
samhällsvetare, socionomer och 
andra inom socialt arbete. 

Civilekonomerna  
Förbundet har sedan 1937 arbetat 
med det mesta som rör civilekonom-
ers arbetsliv. Vi har därför en gedigen 
kompetens inom området som även 
du har nytta av.

I DIK förenas vi genom våra akade-
miska utbildningar som fokuserar på 
informationskompetens, källkritiskt 
kunnande, d:igital spetskunskap och 
kunskap om kommunikation.

Förbundet Sveriges Arbetsterapeu-
ter (FSA) är både en facklig och 
professionsinriktad organisation för 
Sveriges arbetsterapeuter och för 
studenter under utbildning till att 
bli arbetsterapeut. FSA för Sveriges 
arbetsterapeuters talan!

Jusek vänder sig till akademiker som är 
jurister, ekonomer, systemvetare, 
personalvetare och samhällsvetare.  
Ett fackförbund som stärker med-
lemmarnas konkurrenskraft genom 
hela karriären.

 

Saco-förbundet Trafik och Järnväg, 
TJ är det naturliga fackförbundet 
för dig som har gymnasieutbildning 
eller högre utbildning med adminis-
trativ, teknisk eller arbetsledande 
funktion vid företag med verksam-
het inom järnväg eller buss- och 
sjötrafik

SRAT är förbundet för akademiker 
inom hälsa, kommunikation och 
förvaltning. SRAT är uppbyggt av 
25 yrkes- och arbetsplatsföreningar. 

Sveriges Arkitekter är intresseorga-
nisation för alla Sveriges arkitekter, 
inredningsarkitekter, landskapsarki-
tekter och planeringsarkitekter

Sveriges Farmaceuter 
Vi är ett förbund som tar plats, 
ställer krav och skapar förändring. 
Vi verkar för att farmacevterna ska 
bli hela samhällets läkemedelsex-
perter och för att deras villkor på 
arbetsmarknaden ska vara bra och 
konkurrenskraftiga.

Sveriges Ingenjörer är landets största 
nätverk för högskoleutbildade 
ingenjörer. Med cirka 132 000 med-
lemmar är vi ett starkt förbund med 
stor handlingskraft och resurser att 
göra nytta

Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och 
professionella organisation. Vår vision är: för 
alla läkare under hela karriären. 

Sveriges Psykologförbund är psykologernas 
fackliga och professionella organisation.

I Sveriges Skolledarförbund finns medlemmar 
från både offentlig och enskild sektor och 
deras verksamhet spänner från förskola till 
vuxenutbildning.

Sveriges Tandläkarförbund är den odonto-
logiska professionens organisation. Vår 
uppgift är att tillvarata och utveckla våra 
medlemmars professionella intressen. Det 
gör vi i nära samarbete med förbundets 
riksföreningar.

Sveriges universitetslärarförbund, SULF, 
är universitetslärarnas, forskarnas och 
doktorandernas fackliga och professionella 
organisation

Sveriges Veterinärförbund är en sammanslut-
ning av veterinärer och veterinärstuderande. 
Förbundet är en intresseförening för veteri-
närer med syfte att främja utvecklingen av 
veterinärkonsten och veterinärmedicinska 
vetenskaper samt tillvarata förbundsmed-
lemmarnas sociala och ekonomiska intres-
sen.

Vi är Sacoförbunden
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Detta gör Sacoförbunden för 
dig under studietiden

Vi är experter på din utbildning och arbets-
marknad!  
 
Läkarförbundet kan läkarutbildningen och läkarnas arbetsmarknad, Natur-
vetarna kan olika utbildningar inom naturvetenskap och lärarnas riksför-
bund kan skolan. Våra 22 Sacoförbund är alla experter på just sina yrkesom-
råden och dess utbildningar. Tillsammans företräder vi dina intressen och 
påverkar högskoleutbildning och din framtida arbetsmarknad. 
        

Vi minskar steget till arbetsmarknaden! 

Av våra förbund kan du till exempel få  hjälp med att söka jobbet, cv-gransk-
ning och råd inför anställningsintervjun. Många Sacoförbund arrangerar 
också seminarier om arbetsmarknaden och dina rättigheter. Sacoförbunden 
erbjuder även olika nätverk och studiebesök hos framtida arbetsgivare.

Påverka din utbildning och framtida profession  
genom förbuden!  
 
19 av 22 Sacoförbund har studentsektioner där du kan engagera dig i frågor 
rörande just din utbildning och professions framtid.  
Studentsektionen är en samlingsplats för aktiva studentmedlemmar 
över hela landet. Den är också rösten åt förbundets studenter i 
förbundsstyrelse och på förbundsmöten. Hör av dig till ju ditt 
förbund om du vill bli aktiv i förbundets studentsektion.

VI KAN LÖN
Det är inte alltid lätt att veta hur mycket du ska begära i lön när du söker ditt 
första jobb efter examen. Som medlem kan du kontakta ditt förbund för att få 
stöd och råd i lönefrågor och inför anställningsintervjun. Men som en del i 
förberedelserna kan du också själv studera lönestatistik.  
 
Saco och förbunden har gemensamt skapat tjänsten Saco Lönesök. Genom Saco 
Lönesök kan du göra jämförelser utifrån arbetsmarknadssektor, kön, ålder, 
examensår och utbildning.

Som student kan du dra nytta av Saco Lönesök när du:
- vill studera lönestatistik i olika sektorer, branscher och över karriären
- när du ska välja utbildningsinriktning
- ska söka ditt första jobb efter examen
- ska ha lönesamtal
- får en ny tjänst eller nya arbetsuppgifter
- ska byta yrke

www.saco.se/lonesok
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Vad är Saco studentråd? 
 
Saco studentråd är Sveriges största fackliga studentorganisation. Vi 
samlar framtida akademiker inom de flesta utbildningsområden. 
Studenterna är nästan 100 000 av Sacos 650 000 medlemmar. Saco 
Studentråd påverkar utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken 
för att förbättra för studenters och nyexaminerades situation. 

Det är Sacoförbundens 19 studentsektioner som utgör Saco studentråd. 
Studentsektionerna samlar medlemmar inom nästan alla utbildningar 
på alla högskoleorter över hela landet. Medlemmarna är allt från 
helt nya i högskolan till studerande på forskarutbildningen.

Saco studentråd påverkar din studietid 
och övergången till arbetslivet 

Saco studentråd är partipolitiskt obundet och ett  rådgivande organ 
till Sacos styrelse. Saco studentråd arbetar för en tryggare och bättre 
studietid och att underlätta steget över till arbetsmarknaden.

Studentrådet fokuserar övergripande frågor så som bättre social- 
försäkringar för studentgruppen och mer arbetslivs anknytning  
i utbildningen. 

Vi påverkar den dagliga politiken, engagerar oss i debatten och skriver  
rapporter, allt för att förbättra vardagen för Sacoförbundens student- 
medlemmar. 

Ditt engagemang ger oss större möjligheter att skapa förändring  
samtidigt som du får möjlighet att påverka, knyta 
nya kontakter och utöka ditt nätverk.

Saco studentråd är partipolitiskt obundet och ett rådgivande organ till 
Sacos styrelse. Saco studentråd arbetar för en tryggare och bättre studietid 
och vill underlätta steget över till arbetsmarknaden. Studentrådet 
fokuserar på övergripande frågor såsom bättre socialförsäkringar för 
studentgruppen och mer arbetslivsanknytning i utbildningen. 

Vi påverkar den dagliga politiken, engagerar oss i debatten och 
skriver rapporter, allt för att förbättra vardagen för Sacoförbundens 
studentmedlem - mar. Ditt engagemang ger oss större 
möjligheter att skapa förändring samtidigt som du får möjlighet 
att påverka, knyta nya kontakter och utöka ditt nätverk.

” En nollvision - ingen ska ångra sin utbildning 
För oss är det självklart att en av den högre 
utbildningens huvuduppgifter är att förbereda 
studenterna för ett långt och givande yrkesliv. ” 
                                                                                                                                  
Läs mer på saco.se/student
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Cecilia Sundberg 
byggnadsingenjör
Foto: Peter Rosén

Sacoförbunden

Akademikerförbundet SSR  www.akademssr.se  08-617 44 00

Civilekonomerna  www.civilekonomerna.se  08-556 912 00

DIK  www.dik.se  08-466 24 00

Fysioterapeuterna   www.fysioterapeuterna.se  08-567 061 00

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter www.fsa.se 08-466 24 40

Jusek  www.jusek.se  08-665 29 00

Kyrkans Akademikerförbund  www.kyrka.se  08-441 85 60

Lärarnas Riksförbund  www.lr.se  08-613 27 00

Naturvetarna  www.naturvetarna.se  08-466 24 80

Officersförbundet  www.officersforbundet.se  08-440 83 30

Reservofficerarna  www.reservofficerarna.se  08-613 48 50

Saco-förbundet Trafik och Järnväg  www.tj.nu  08-14 29 65

SRAT  www.srat.se  08-442 44 60

Sveriges Arkitekter  www.arkitekt.se  08-505 577 00

Sveriges Farmaceuter www.sverigesfarmaceuter.se 08-507 999 00

Sveriges Ingenjörer  www.sverigesingenjorer.se  08-613 80 00

Sveriges läkarförbund  www.lakarforbundet.se  08-790 33 00

Sveriges Psykologförbund  www.psykologforbundet.se  08-567 064 00

Sveriges Skolledarförbund  www.skolledarna.se  08-567 062 00

Sveriges Tandläkarförbund  www.tandlakarforbundet.se  08-666 15 00

Sveriges universitetslärarförbund  www.sulf.se  08-505 836 00

Sveriges Veterinärförbund  www.svf.se  08-545 558 20 
 



Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är den samlande 
organisationen för Sveriges akademiker. Vi är en partipolitiskt 
obunden facklig centralorganisation. Sacos 22 självständiga förbund 
företräder yrkes- och examensgrupper från hela arbetsmarknaden, 
inklusive egenföretagare. Något som förenar våra medlemsförbund 
är akademisk utbildning, kunskap, kompetens och yrkesstolthet. 
Totalt är 650 000 akademiker medlemmar i ett Sacoförbund Som 
företrädare för Sveriges akademiker är det självklart för Saco att 
ständigt påverka kunskapsnivån i Sverige. Utbildning och forskning 
som ger kunskap är en investering för såväl samhället som individen 
och är en av de viktigaste faktorerna för tillväxt och utveckling av 
ett samhälle.

Saco, Box 2206, 10315 Stockholm 
tel vx: 08-6134800, www.saco.se


