
Ingenjör och  
högskoleanställd



Välkommen till 
Sveriges Ingenjörer

Ingenjörernas visioner leder oss steg för steg mot ett 
bättre samhälle. Det är er innovationskraft som löser 
våra gemensamma problem, höjer standarden, genere-
rar tillväxt och skapar fler jobb på vägen.

Ingenjörer som arbetar på högskolor och universitet  
utför ett viktigt arbete genom att ta fram ny kunskap 
men också genom att utbilda framtidens ingenjörer och 
forskare. 

För att stötta dig i detta viktiga uppdrag finns Sveriges 
Ingenjörer – det enda fackförbundet med fullständigt 
fokus på just ingenjörer. Med vår specialistkunskap om 
dina villkor och förutsättningar som anställd på en hög-
skola eller ett universitet arbetar vi för att du som med-
lem ska ha goda arbetsvillkor, få möjlighet att utvecklas i 
din yrkesroll och bli värderad precis så högt som du för-
tjänar. 

Vår organisation är demokratisk och bygger på med-
lemsinflytande. Arbetet vi utför gör vi på uppdrag av och 
tillsammans med våra medlemmar. 

Välkommen till oss!
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Som medlem i Sveriges Ingenjörer blir du en del av Sveri-
ges största fackförbund och nätverk för högskoleutbildade  
ingenjörer. Sveriges Ingenjörer följer dig genom hela yrkes-
livet, oavsett arbetsplats och företräder dig på ett professio-
nellt sätt. 

Vi vill att du som universitets- eller högskoleanställd ska 
känna dig trygg på din arbetsplats, att ditt medlemskap ska 
gynna dig ekonomiskt och bidra till din utveckling. 
 
Goda arbetsvillkor 
Som ditt fackförbund lägger vi grunden för ett hållbart  
arbetsliv genom att tillvarata dina fackliga och professionella 
intressen, både lokalt på högskolorna och centralt gentemot 
arbetsgivarorganisationerna. Du tillbringar mycket tid och 
lägger troligen stort engagemang på jobbet. Därför ska du ha 
bra villkor, kunna påverka din arbetssituation och ha balans 
mellan arbete och fritid.

Anställningsvillkoren inom högskoleområdet regleras av 
lagar och avtal på olika nivåer. Högskolelagen är en separat 
lagstiftning för högskoleområdet och förordningarna för 
högskolan är regeringens anvisningar om tillämpningen 
av högskolelagen. Därutöver träffas centrala kollektivavtal 
mellan Saco-S och Arbetsgivarverket som gäller på alla hög-
skolor. Lokala avtal är mellan den lokala Saco-S-föreningen 
(där Sveriges Ingenjörer är representerade) och en specifik 
högskola. Saco-S är förhandlingsorganisation för statligt  
anställda akademiker inom Saco (Sveriges akademikers  
centralorganisation).

Därför ska du som är ingenjör 
och anställd vid en högskola 
eller ett universitet vara medlem
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Sveriges Ingenjörer är experter på såväl befintlig lagstiftning 
som centrala och lokala avtal och driver samtidigt att lagar 
och avtal ska utvecklas för att passa samtiden – och fram-
tidens högskola. 

Vi menar att arbetsvillkor och lönebildning på högskolor och 
universitet måste vara attraktiva, utvecklande och hållbara 
för en fortsatt tillväxt inom teknisk-naturvetenskaplig forsk-
ning och utveckling. Detta är grunden för välfärdssamhället 
Sverige.

Trygghet i arbetslivet
Sveriges Ingenjörer ger dig den trygghet som gör att du vågar 
mer. Ett medlemskap i Sveriges Ingenjörer är en bra bas för 
att få ett tryggt, utvecklande och lönsamt arbetsliv. 

Som medlem vänder du dig till vår Rådgivning när du behö-
ver individuell vägledning utifrån din arbetssituation. Till 
exempel med funderingar kring lön, anställningsvillkor,  
avtal eller andra arbetsrättsliga frågor. Skulle det uppstå pro-
blem på jobbet har du rätt till stöd och förhandlingshjälp av 
våra ombudsmän och jurister. 

I medlemskapet ingår en förmånlig inkomstförsäkring. 
Det krävs dock att du också är ansluten till Akademikernas 
A-kassa. Du kan också teckna en tilläggsförsäkring så att du 
förlänger ditt skydd vid ofrivillig arbetslöshet.

Karriär och utveckling
Vi vill att du ska ha möjlighet att utvecklas under hela ditt  
yrkesverksamma liv på dina egna villkor. Det ska finnas goda 
möjligheter att röra sig mellan lärosäten och mellan akademi 
och näringsliv. Därför verkar vi för att alla ingenjörserfaren-
heter ska vara meriterande, både från högskolevärlden och 
näringslivet. Det gynnar dig och bidrar till att kunskap och 
erfarenhet sprids och kommer hela samhället till del.
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Vi stöttar dig om du vill byta arbetsplats eller utvecklas där 
du är. Du får tillgång till verktyg och tjänster som stärker dig i 
ditt yrkesliv. Till exempel tre kostnadsfria samtal med en per-
sonlig karriärcoach, cv-granskning och seminarier med olika 
fokus.

Till medlemsförmånerna hör också nyhetsbrevet Högskole-
aktuellt, tidningarna Ny Teknik och Ingenjören.

Lönesamtal, lönestatistik och rådgivning
Tack vare kollektivavtalet (RALS-T) ska din lön bestämmas 
i ett särskilt samtal mellan dig och din lönesättande chef.  
Utgångspunkten för samtalen och löneökningarna är din 
prestation, ditt ansvar, din kompetens och din erfarenhet. 
Du ska värderas precis så högt som du förtjänar.

Vår ingenjörsspecifika lönestatistik är ett respekterat och 
sakligt stöd i ditt lönesamtal. Statistiken bygger på en löne-
enkät som 70 000 av våra yrkesverksamma medlemmar  
svarar på varje år.  

Behöver du träna argument och få support inför ditt  
lönesamtal så kan du ringa Rådgivningen och prata med en  
erfaren ombudsman.

Nära dig 
Sveriges Ingenjörer finns representerade, genom Saco-S- 
föreningar, på Sveriges högskolor och universitet. Saco-S- 
föreningen tar tillvara dina intressen lokalt. De förtroende-
valda är experter på arbetsvillkoren på just din högskola 
och hjälper dig om du behöver råd och stöd. Saco-S tecknar 
kollektiv avtal för arbetstagarnas räkning och förhandlar  
frågor som rör till exempel löneförhandlingar, organisa-
tionsförändringar och chefstillsättningar. 



Samhällspåverkan
Sveriges Ingenjörer arbetar med att synliggöra ingenjörens 
roll i samhället och tillvarata yrkeskårens intressen. Vi är 
engagerade i utvecklingen inom universitets- och högskole-
sektorn och bedriver ett påverkansarbete för att förbättra 
villkoren där för dig som är ingenjör och högskoleanställd.  
Det gör vi genom att delta i debatter, träffa politiker och 
besluts fattare, initiera samarbeten och prata med arbets-
givare. Med vårt påverkansarbete vill vi stärka dina förutsätt-
ningar både inom högskolan och på övriga arbetsmarknaden. 

Exempel på frågor vi driver:

•  Tryggare anställningsformer

•  Tydligare karriärvägar

•  Förenklat system för forskningsfinansiering

•  Goda möjligheter att röra sig mellan lärosäten samt  
mellan akademi och näringsliv

•  Främjat utbyte och samverkan mellan akademier och  
samhället, nationellt och globalt
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SVERIGES INGENJÖRER
Box 1419, 111 84 Stockholm 
Malmskillnadsgatan 48 
tel 08-613 80 00
medlem@sverigesingenjorer.se 
sverigesingenjorer.se

Medlemsförmåner
Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund och en intresseorganisation 
för högskoleutbildade ingenjörer. Vi har fullständigt fokus på just 
ingenjörer och medlemskapet ska gynna dig ekonomiskt, bidra till 
din utveckling och främja hållbara arbetsvillkor. 

Välkommen till Sveriges Ingenjörer! Gå in på sverigesingenjorer.se 
och ansök om medlemskap eller fyll i talongen.

Karriär och  
utveckling
•  Tidningen Ny Teknik 
• Nyhetsbrevet – Högskoleaktuellt
•	 Ingenjörsspecifik	lönestatistik
• Karriärseminarier
• Coachning

Trygghet
•  Rådgivning
• Inkomstförsäkring
• Förhandling och  
 juridisk hjälp
• Försäkringar för  
 ditt privatliv
  
 ditt privatliv
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Samhällspåverkan
• Tryggare anställningsformer
• Tydligare karriärvägar
• Förenklat system för forsknings -  
	 finansiering
• Ökad rörlighet mellan lärosäten  
 samt mellan akademi och näringsliv
• Ökad samverkan mellan akademier  
 och samhället, nationellt och globalt




