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Saco driver
akademikernas frågor
Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen.
Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att utbildning
ska löna sig. Saco ska utveckla och förbättra anställningsförhållanden och
yrkesutövning för Sveriges akademiker. Vi agerar utifrån en värdegemenskap
baserad på Sacoförbundens medlemmars utbildning, kunskap och kompetens.

Vi tror på kunskap och utbildning
Saco vill utveckla Sverige till en ledande kunskapsnation. Kunskap och
lärande är självklara förutsättningar för välfärd och utveckling. Vi arbetar
för att utbildning och forskning ska ha hög kvalitet. Vi arbetar också för att
skatte- och socialförsäkringssystemet ska främja arbete och utbildning. Vi
driver även kompetens-, arbetsmarknads- och jämställdhetsfrågor.
Sacoförbunden företräder medlemmar med kunskapssamhällets viktigaste yrken. Utbildningen är grunden för akademikerns insatser, men det är i
yrkeslivet som kunskaperna utvecklas till det professionella kunnandet.

Utbildning ska löna sig!
Utbildning är en investering som måste löna sig, bland annat genom bra villkor i arbetslivet. Ett ökat ansvar ska ge högre lön. Det handlar om att kunna
göra lönekarriär och att få en god livslön. Lönen ska uppmuntra till goda
prestationer – det tjänar både individen och samhället på.
För att stärka kopplingen mellan individuell prestation och lön anser Saco
att lönen ska sättas lokalt ute på arbetsplatserna. Kompetens, prestation och
ansvar ska styra lönesättningen. För att detta ska fungera måste alla anställda
ha ett enskilt lönesamtal med den lönesättande chefen. För att stödja de lokala
akademikerföreningarna och våra medlemmar har vi under lång tid arbetat
med att samla kunskap om akademikernas lönesättning. Saco publicerar
också löpande analyser och statistik, till exempel Saco Lönesök.
Omslag: Susanna Sjödén, lärare
Mikael Tylmad, systemvetare
Foto: Kalle Assbring
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SACO STUDENTRÅD
Saco studentråd är Sveriges största fackliga studentorganisation och drivs av
studenter, för studenter. Medlemssektionerna samlar över 100 000 studenter
inom de flesta utbildningsområden. Medlemmarna är allt från helt nya på
högskolan till forskarstudenter och finns på högskoleorter över hela landet. Saco
studentråd påverkar utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken för att förbättra
studenters och nyexaminerades situation.
www.saco.se/student

SACO LÖNESÖK
Det är inte alltid lätt att veta hur mycket man ska begära när man söker nytt jobb
eller löneförhandlar med sin chef. Lönen ska spegla kompetens, prestationer och
ansvar. I lönesamtalet ska dina arbetsinsatser under året värderas. Utgångspunkten är vilka krav din arbetsgivare ställer på dig och vilka resultat du har uppnått.
Som medlem kan du kontakta ditt förbund för att få stöd och råd i lönefrågor och
inför anställningsintervjun eller lönesamtalet. 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 eller utbildning.
Du har nytta av Saco Lönesök när du:
- söker nytt jobb
- ska ha lönesamtal
- får en ny tjänst eller nya arbetsuppgifter
- ska byta yrke.
www.saco.se/sacolonesok
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Bättre villkor och trygghet
Saco arbetar för att utveckla akademikers arbetsmiljö och rättigheter. Det
handlar till exempel om anställningstrygghet, anställningsformer, diskriminering i arbetslivet, inflytande på arbetsplatsen, stress och om delaktighet
i jobbet. Vi påverkar genom att utreda och ta fram fakta som publiceras i
skrifter och artiklar. Resultaten presenteras också vid seminarier, i remissvar
och där vi har möjlighet att påverka lagstiftning och andra avgörande beslut.
Varje förbund bygger sin verksamhet utifrån den egna medlemsgruppens
specifika behov. Ett medlemskap i ett Sacoförbund är en försäkring i arbetslivet. Som medlem får du bra traditionell facklig service kombinerat med goda
kunskaper om ditt utbildnings- och yrkesområde. Tillgång till lönestatistik,
personlig rådgivning och inkomstförsäkring är några värdefulla tjänster för
dig som medlem.

En internationell arbetsmarknad
Allt fler akademiker studerar och arbetar utomlands under några år. Samtidigt växer en samordning av högskoleutbildning, yrken och arbetsmarknadsregler fram mellan länder. Saco driver frågor på nordisk, europeisk och
internationell nivå. Vi tycker att erkännande av examina och social trygghet
vid utlandsarbete är viktiga frågor. Saco samarbetar i en handfull internationella organ, bland annat Europafacket. Bestämmelser inom EU påverkar
reglerna på den svenska arbetsmarknaden. Därför bevakar vi arbetet från vårt
Brysselkontor och är delägare i Europaportalen.se som informerar och debatterar aktuella Europafrågor.

Sacomedlemmar har förmågan
Saco tror på kraften hos Sveriges akademiker. Som medlem får du individuellt stöd anpassat efter din situation, din utbildning och din erfarenhet. Saco
anser att individuella lösningar ger den trygghet som akademiker behöver på
dagens föränderliga arbetsmarknad.
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Fredrik Larsson
technical director
Foto: Kalle Assbring
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Ett förbund genom hela karriären
Sacoförbunden organiserar medlemmar utifrån utbildning och yrke. Dagens arbetskraft är rörlig och många arbetar under sitt yrkesliv inom olika
branscher och byter mellan privata och offentliga arbetsgivare. Trots detta
behöver du som medlem inte byta fackförbund. Förbunden kan ge stöd och
råd genom hela karriären.
Sacoförbunden arbetar för att stärka statusen och villkoren på arbetsmarknaden för din profession, din utbildning och ditt yrke. Oavsett om
du är ny i yrket eller har varit med ett tag, så vet vi hur arbetslivet fungerar och vi vet ditt värde. Som medlem i ett Sacoförbund kan du få bättre
förutsättningar och villkor genom hela ditt yrkesliv. Och trygghet om du
skulle hamna utanför. Givetvis kan du vara medlem även om du blir chef
eller väljer att starta ett företag.

Akademikern som chef
För många Sacomedlemmar är det ett naturligt steg att bli chef. Med 140 000
chefer som medlemmar är Saco en av landets största chefsorganisationer. Så
självklart arbetar Saco med chefs- och ledarskapsfrågor. Vi stödjer dig som
akademiker där du befinner dig i din karriär, oavsett vilken position du har.
Sacoförbunden bidrar på olika sätt till att du som medlem kan utvecklas och
stärkas i en chefsroll. Och självklart behöver även chefer hjälp med att bevaka
sina villkor.

Akademikern som företagare
Det är viktigt att personer med goda idéer som vill starta företag får möjligheter och stöd att göra det. Ett ökat företagande gynnar utveckling och tillväxt
för både individen och samhället. Flera akademiker kombinerar rollerna som
företagare och anställd och många växlar under sin karriär. Nästan tio procent
av Sacos medlemmar driver eget företag. Det gör Saco till en av Sveriges
största företagarorganisationer. Därför finns det självklart också stöd och råd
till dig som är eller vill bli företagare.
De flesta Sacoförbund har också särskild service för företagare. Den kan
innehålla ekonomisk och juridisk rådgivning, försäkringar, utbildningar
och nätverk.
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SACO ARBETSMARKNADSDATA
Saco har tagit fram Saco arbetsmarknadsdata för att ge medlemmar, journalister, informatörer, utredare och forskare ett lättillgängligt verktyg för att följa
vad som händer på akademikernas arbetsmarknad. Du kan snabbt och enkelt
få fram tabeller och diagram med arbetslöshetssiffror baserade på ålder, kön,
utbildning och region.
www.saco.se/arbetsmarknadsdata

SACO INKOMSTFÖRSÄKRING
Tanken är att du ska kunna leva på din lön även om du blir arbetslös. Många
Sacomedlemmar tjänar mer än vad a-kassan ger, vilket betyder en rejäl inkomstminskning för den som enbart får a-kassa. Därför har alla Sacoförbund gemensamt beslutat att erbjuda sina medlemmar en försäkring som ger ersättning utöver
a-kassa. De flesta förbund har en kollektiv försäkring som ingår i medlemskapet.
Hör av dig till ditt förbund för mer information.
www.inkomstforsakring.com
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Partipolitiskt obundna
Saco är partipolitiskt obundet. Det betyder inte att vi avstår från att
agera i sakfrågor för att något parti tagit ställning. Det betyder inte
heller att vi avstår från att samarbeta och försöka påverka politiker i
sakfrågor. Utan det betyder att vi koncentrerar oss på frågor som rör
akademikers anställning, utbildning, forskning och arbetsmarknad.
Genom att debattera och skapa opinion ökar vi förståelsen för
akademikers villkor och vikten av akademisk kompetens.

Vill du också bli medlem?
Saco består av 23 förbund och det är något av dessa du kan bli medlem
i. Du hittar kontaktuppgifter nedan till alla Sacoförbund. Om du
är osäker på vilket förbund som passar dig bäst eller om du vill veta
mer om förbunden kan du ta reda på mer på www.saco.se.

Låga avgifter
Och vad kostar ett medlemskap? Då medlemsförmånerna skiljer sig åt
mellan förbunden är det svårt att ge ett exakt svar. Men förbundens avgifter
är generellt låga i jämförelse med andra fackförbund. Vi har även en låg
avgift till AEA som är akademikernas a-kassa. Läs mer på www.aea.se.
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Cecilia Sundberg
byggnadsingenjör
Foto: Peter Rosén
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Sacoförbunden
Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se

08-617 44 00

Civilekonomerna

www.civilekonomerna.se

08-556 912 00

DIK

www.dik.se

08-480 04 00

Fysioterapeuterna

www.fysioterapeuterna.se

08-567 061 00		

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

Sjöbefälsföreningen

www.sjobefalsforeningen.se

SRAT

www.srat.se

Sveriges Arbetsterapeuter

www.arbetsterapeuterna.se

08-507 488 00

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

08-14 29 65
08-51 8 35 600
08-442 44 60

08-666 15 00

Sveriges universitetslärare och forskare www.sulf.se

08-505 836 00

Sveriges Veterinärförbund

08-545 558 20

www.svf.se

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är den samlande
organisationen för Sveriges akademiker. Vi är en partipolitiskt
obunden facklig centralorganisation. Sacos 23 självständiga förbund
företräder yrkes- och examensgrupper från hela arbetsmarknaden,
inklusive egenföretagare. Något som förenar våra medlemsförbund
är akademisk utbildning, kunskap, kompetens och yrkesstolthet.
Totalt har Sacoförbunden närmare 700 000 medlemmar. 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

