Bli medlem i
ett Sacoförbund
– det tjänar du på!

1 Rådgivning, inkomstförsäkring och Sveriges bästa lönestatistik
Ett medlemskap i ett Sacoförbund är den bästa och effektivaste vägen att vara
med och påverka villkoren på jobbet och få tillgång till tjänster och förmåner som:
☑ Inkomstförsäkring
☑ Yrkesspecifik lönestatistik
☑ Rådgivning
☑ Nätverk
☑ Kurser och seminarier
☑ Bank- och försäkringsförmåner
☑ Karriärstöd
☑ Förhandling och rättshjälp

Detta är Saco
Saco är en partipolitiskt obunden facklig centralorganisation. Saco
består av 21 fackförbund som i sin tur har 700 000 akademiker som
medlemmar. Du är alltså medlem i ett av de 22 Sacoförbunden, inte i
centralorganisationen Saco. Exakt vilket förbund som passar dig bäst
bestäms av din akademiska utbildning och ditt yrke.
Gemensamt för de 21 Sacoförbunden är övertygelsen om ett samhälle
där utbildning, kunskap och kompetens lönar sig och där akademisk
profession värderas och respekteras. Ett samhälle utan motsättning
mellan yrkeskarriär och god hälsa med balans i livet.

2 Kollektivavtalet är grunden för goda arbetsvillkor
På din arbetsplats finns kollektivavtal, vilket ger dig goda villkor som till exempel:
☑ Lönesamtal
Du har rätt till ett lönesamtal varje år. Genom dina förtroendevalda får du koll på
löneläget på din arbetsplats.
☑ Tjänstepension
Det avsätts pengar löpande till din tjänstepension.
☑ Föräldralön
Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den föräldrapenning som
Försäkringskassan betalar.

I Sverige har vi valt ”den svenska modellen” som innebär att lagen kompletteras med
kollektivavtal tecknade av fackförbund och arbetsgivare. Kollektivavtal ger fler och bättre
villkor som är anpassade till branschen och den verklighet vi lever i. Det är ju vi fackliga företrädare och arbetsgivarna som bäst kan dina förutsättningar - och som bäst kan
förhandla dina villkor. Många medlemmar betyder större hävstång i förhandlingar för
fortsatta goda arbetsvillkor. Därför är det viktigt att just du är medlem i ett Sacoförbund.

3 Akademikerföreningen* på din arbetsplats
Du som är medlem i ett Sacoförbund blir automatiskt med i Akademikerföreningen på din arbetsplats. Det är genom den som du kan vara med och se till att din
arbetsplats blir den bästa möjliga. Dina lokala fackliga representanter i Akademikerföreningen bevakar att kollektivavtalen följs samt arbetar med...
☑ inflytande och medbestämmande
☑ lokala avtal
☑ arbetsmiljö
☑ rådgivning
☑ förhandlingshjälp
☑ löneprocess
☑ intressefrågor
...så att ni får bra villkor anpassade efter er arbetsplats.

* kan heta lite olika på olika arbetsplatser.

In english

Bli medlem du också
Fyll i din medlemsansökan på webben
Akademikerförbundet SSR
Organiserar akademiker inom beteendevetenskap,
ekonomi, personalvetenskap, samhällsvetenskap och
socialt arbete.
akademssr.se
Akavia
Organiserar jurister, ekonomer, samhällsvetare,
personalvetare, IT-akademiker och kommunikatörer.
akavia.se

SRAT
Organiserar akademiker i samhällsbärande professioner.
srat.se
Sveriges Arbetsterapeuter
Organiserar arbetsterapeuter.
arbetsterapeuterna.se
Sveriges Arkitekter
Organiserar arkitekter.
arkitekt.se

DIK
Organiserar akademiker inom kultur och
kommunikation.
dik.se

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

Fysioterapeuterna
Organiserar fysioterapeuter och sjukgymnaster.
fysioterapeuterna.se

Sveriges Ingenjörer
Organiserar civil- och högskoleingenjörer inom alla
yrkesinriktningar.
sverigesingenjorer.se

Kyrkans Akademikerförbund
Organiserar präster, diakoner, församlingspedagoger
och alla akademiker som har tjänst inom kyrkan.
kyrka.se

Sveriges läkarförbund
Organiserar läkare.
lakarforbundet.se

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

Sveriges Psykologförbund
Organiserar leg psykologer, de med psykologexamen
och fil doktorsexamen i psykologi eller pedagogik.
psykologforbundet.se

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

Sveriges Skolledarförbund
Organiserar skolledare.
skolledarna.se

Officersförbundet
Organiserar militär personal med en
anställning i Försvarsmakten.
officersforbundet.se
Reservofficerarna
Organiserar reservofficerare.
reservofficerarna.se
Sjöbefälsföreningen
Organiserar befäl och annan personal i chefsställning
inom sjöfarten.
sjobefalsforeningen.se

Sveriges Tandläkarförbund
Organiserar tandläkare.
tandlakarforbundet.se
Sveriges universitetslärare
och forskare, SULF
Organiserar universitetslärare, forskare och doktorander.
sulf.se
Sveriges Veterinärförbund
Organiserar veterinärer.
svf.se
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SACO SAMLAR SVERIGES AKADEMIKERFÖRBUND:
Akademikerförbundet SSR • Akavia • DIK • Fysioterapeuterna • Kyrkans Akademikerförbund,
KyrkA • Lärarnas Riksförbund, LR • Naturvetarna • Officersförbundet • Reservofficerarna •
Sjöfälsföreningen • SRAT • Sveriges Arbetsterapeuter • Sveriges Arkitekter • Sveriges
Farmaceuter • Sveriges Ingenjörer • Sveriges Läkarförbund • Sveriges Psykologförbund •
Sveriges Skolledarförbund • Sveriges Tandläkarförbund • SULF • Sveriges Veterinärförbund

