
Ingenjör och  
doktorand



Välkommen till 
Sveriges Ingenjörer

Du som är ingenjör och doktorand utför ett särskilt  
viktigt arbete för hela samhället. Genom att ta fram ny 
kunskap är din arbetsinsats avgörande för framtida  
generationer och en fortsatt hållbar utveckling av sam-
hället.

För att stötta dig i detta viktiga uppdrag finns Sveriges  
Ingenjörer, det enda fackförbundet med fullstän-
digt fokus på just ingenjörer. Som medlem i Sveriges  
Ingenjörer blir du en del av Sveriges största fackförbund 
och nätverk för högskoleutbildade ingenjörer. Sveriges  
Ingenjörer följer dig genom hela yrkeslivet, oavsett  
arbetsplats, och företräder dig på ett professionellt sätt. 

Vi vill att du som doktorand ska känna dig trygg på din 
arbetsplats och med din forskarutbildning, och att ditt 
medlemskap ska bidra till din fortsatta karriär och ut-
veckling. 

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 fackförbund företräder vi dig som medlem i relation till 
din arbetsgivare. Med vår specialistkunskap om dina villkor 
och förutsättningar som ingenjör och doktorand arbetar vi 
för att du ska ha goda arbetsvillkor, få möjlighet att utvecklas 
i din yrkesroll och bli värderad precis så högt som du förtjänar. 

Som intresseorganisation arbetar vi med opinionsbildning 
och påverkan i frågor som rör och stärker ingenjörskåren.  
Vi verkar även för ett hållbart näringsliv på individ-, verk-
samhets- och samhällelig nivå, eftersom det gynnar våra 
medlemmar.

Goda arbetsvillkor 
Som forskarstuderande har du en speciell situation. Du 
genomför en del av landets forskning, samtidigt som du 
befinner dig i utbildning. Sveriges Ingenjörer har specia-
listkunskap om dina villkor och förutsättningar som forskar-
studerande och vi arbetar för att du ska ha goda arbetsvillkor.
Som doktorand har du rätt till handledning under studie-
tiden och en god arbetsmiljö, både fysisk och psykosocial 
samt både i rollen som studerande och som lärare. Studie-
planen är din uppdragsbeskrivning. Det är ett viktigt doku-
ment för hur ditt forskningsarbete ska genomföras. 

Därför ska du som är ingenjör 
och doktorand vara medlem
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En forskarutbildning ska vara en attraktiv karriärväg.  Sveriges 
Ingenjörer anser att forskarutbildningen är att betrakta som 
arbete. Lön och andra arbetsvillkor ska kunna jämföras med 
anställningar utanför högskolan direkt efter grundexamen.

Centrala kollektivavtal som gäller dig som ingenjör och dok-
torand tecknas mellan Saco-S och Arbetsgivarverket. Lokala 
avtal tecknas mellan den lokala Saco-S-föreningen (där Sve-
riges Ingenjörer är representerade) och en specifik högskola. 

Trygghet i arbetslivet
Som forskarstuderande ska du ha samma grundtrygghet 
som övriga anställda ingenjörer på högskolan. Ett medlem-
skap i Sveriges Ingenjörer är en bra bas för att få ett tryggt, 
utvecklande och lönsamt arbetsliv. 

Du kan alltid ringa till vår Rådgivning när du behöver indivi-
duell vägledning som rör din arbetssituation. Skulle det upp-
stå problem på jobbet har du rätt till stöd och förhandlings-
hjälp av våra ombudsmän och jurister. 

I medlemskapet ingår en förmånlig inkomstförsäkring. 
Det krävs dock att du också är ansluten till Akademikernas 
A-kassa (AEA). Du kan också teckna en tilläggsförsäkring så 
att du förlänger ditt skydd vid ofrivillig arbetslöshet.
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Karriär och utveckling
En forskarutbildning är en viktig del i din yrkeskarriär. Vi vill 
att du ska ha möjlighet att utvecklas under hela ditt yrkes-
verksamma liv på dina egna villkor. 

Som medlem får du tillgång till verktyg som stärker dig, allt 
ifrån coachning till seminarier och ingenjörsspecifik löne-
statistik. Statistiken bygger på en löneenkät som 70 000 av 
våra yrkesverksamma medlemmar svarar på varje år.  

I medlemskapet ingår också nyhetsbrevet Högskoleaktuellt, 
tidningarna Ny Teknik och Ingenjören som håller dig upp-
daterad med nyheter och reportage med ingenjörsfokus.

Nära dig 
Sveriges Ingenjörer finns representerade, genom Saco-S- 
föreningar, på Sveriges högskolor och universitet.  
Saco-S-föreningen tar tillvara dina intressen lokalt. De för-
troendevalda är experter på arbetsvillkoren för doktorander 
och hjälper dig om du behöver råd och stöd. 

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställ-
da akademiker, även doktorander, och är gemensam för  
nästan alla akademikerförbund inom Saco (Sveriges akade-
mikers centralorganisation). Saco-S tecknar kollektivavtal för  
arbetstagarnas räkning och förhandlar frågor som rör till 
exempel arbetsvillkor, organisationsförändringar och chefs-
tillsättningar. 



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 doktorand. Det gör 
vi genom att delta i debatter, träffa politiker och besluts-
fattare, initiera samarbeten och prata med arbetsgivare. Med 
vårt påverkansarbete vill vi stärka dina förutsättningar både 
inom högskolan och på övriga arbetsmarknaden. 

Exempel på frågor vi driver:

• Trygga anställningar för doktorander.

• Bättre kvalitet i handledningen. Endast lämpliga hand-   
 ledare ska få handleda.

• En attraktiv doktorandutbildning som även förbereder   
 inför en karriär utanför högskolan. 
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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
•	 Ingenjörsspecifik	lönestatistik
•	Karriärseminarier
•	Coachning

Trygghet
•  Rådgivning
•	 Inkomstförsäkring
•	Förhandling	och		
	 juridisk	hjälp
•	Försäkringar	för		
	 ditt	privatliv

E-PR
IN

T, 500 EX, O
KTO

B
ER

 2016. R
EKR

YTER
IN

G
 D

O
KTO

R
A

N
D

:045 

Samhällspåverkan
•	 Trygga	anställningar	för	doktorander
•	Bättre	kvalitet	i	handledningen.	Endast		
	 lämpliga	handledare	ska	få	handleda
•	En	attraktiv	doktorandutbildning	som		
	 även	förbereder	inför	en	karriär	utan	
	 för	högskolan	
•	Ökad	samverkan	mellan	akademier	och		
	 samhället,	nationellt	och	globalt

Halv medlems-
avgift
Du	som	är	doktorand	får	
reducerad	medlemsaavgift




