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Ditt liv som ingenjör  
börjar nu
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INFLYTANDE
Du och dina blivande ingenjörskollegor kommer att vara avgörande för Sveriges 
utveckling och välstånd. Därför arbetar vi med att synliggöra ingenjörernas roll 
i samhället och tillvarata yrkeskårens intressen. Det gör vi genom att delta i 
debatter, träffa politiker och beslutsfattare, initiera samarbeten och prata med 
arbetsgivare. Självklart driver vi också frågor som rör ingenjörsutbildningarnas 
utformning, till exempel hur pedagogiken ska utvecklas och tillämpas, och vi 
samarbetar med samtliga stora teknologkårer kring sådant som rör din framtid 
som ingenjör. 

PÅVERKANSARBETE
• Opinionsbildning  • Debatt 
• Rapporter och undersökningar  • Remissinstans 
• Teknologrådet 

STÖD INFÖR EXJOBB OCH SOMMARJOBB
När det är dags att börja tänka på exjobbet kan du få råd och stöd från  
oss. Har du funderingar kring ett sommarjobb under dina studieår är  
du välkommen att höra av dig. 

UTVECKLANDE MEDLEMSFÖRMÅNER
• Cv-granskning • Intervjuträning * 
• Karriärdagar och  • Exjobbsservice 
   studiebesök på företag • LinkedIn-granskning *

* gäller sistaårsstudenter        
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NÄTVERK OCH UTVECKLING
Dra nytta av våra karriärtjänster. Förutom hjälp med finslipningen av ditt cv och 
ansökningsbrev kan du ta chansen att vässa intervjusvaren under en simulerad 
anställningsintervju*. Dessutom får du tillgång till vår ingenjörsspecifika 
lönestatistik, så att du kan hålla koll på löneläget. I slutet av din utbildning 
rekommenderar vi att du nyttjar den kostnadsfria karriärcoachningen som ingår 
i ditt medlemskap. Och när du väl har fått jobbet du vill ha och ett förslag på 
anställnings avtal hjälper vi dig gärna med det finstilta innan du skriver på. Du 
får inbjudningar till olika seminarier, nätverksträffar och föredrag, bland annat 
kring hur du bygger din karriär.

KARRIÄRFÖRMÅNER
• Ingenjörsspecifik lönestatistik   • Lönerådgivning 
• Karriärcoachning    • Cv-granskning 
• Granskning av anställningsavtal   • Karriärseminarier 
• Stöd kring att driva eget    • Ny Teknik Premium 
• Träffa yrkesverksamma inom  • Möjlighet att söka   
   olika branscher        stipendier

Vik på mitten, tejpa ihop och posta. Portot är redan betalt.
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TRYGGHET
I studentmedlemskapet ingår en olycksfallsförsäkring som kan spela stor roll 
om det händer något oväntat. Det ingår även ett samtalsstöd via telefon, där 
du kan diskutera allt ifrån privata frågor till juridik och ekonomi. Du har också 
möjlighet att teckna förmånliga hemförsäkringar som kan ge dig ersättning om 
ditt hem skadas eller dina ägodelar stjäls vid inbrott.

FÖRSÄKRINGAR
• Olycksfallsförsäkring   • Samtalsstöd ”Tusen  
• Medlemsrabatt på hemförsäkringar    frågor - ett nummer” 
 

* gäller sistaårsstudenter        



Ditt liv som ingenjör 
börjar nu
Sveriges Ingenjörer är det enda fackförbundet med fullständigt fokus på  
ingenjörer. Vi erbjuder medlemskap för ingenjörsstudenter  samt högskole- 
utbildade ingen jörer och har idag 153 000 medlemmar. 

Med vår expertkunskap om dina villkor och förutsättningar på arbetsmark-
naden kan vi lova dig både trygghet och möjlighet till utveckling under hela  
ditt liv som ingenjör, från studietiden till pension. 

Välkommen till oss!
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The Swedish Association  
of Graduate Engineers 
The Swedish Association of Graduate Engineers is the only union in Sweden  
fully focused on engineers. We offer memberships to graduate engineers and we 
urrently have 153 000 members. Our expertise on conditions and preconditions 
within the labour market means that we can promise you both security as well as 
development opportunities throughout your life as an engineer, from your student 
years all the way to retirement. 

DEVELOPMENTAL MEMBERSHIP BENEFITS
• Cv review 
• Interview training 
• LinkedIn review

• Career days and study 
   visits to companies 
• Thesis project service 

• Technology Student Council
• Government Referrals

ADVOCACY ACTIVITIES
• Opinion building
• Debate
• Reports and surveys

•  Counseling by phone regarding
    work or privacy -  ‘’Thousand  
   questions -  one number”. 

Insurance policies
• Accident insurance
• Home insurance discount

• Networking
• Salary advice
• Cv review 
• Career seminars
• Opportunity to apply 
   for scholarships

CAREER BENEFITS
• Engineering-specific 
   salary statisticv
• Career coaching 
• Employment contract review
• Guidance how to run your 
   own company



 Jag går en ingenjörsutbildning om minst 180 hp och vill bli medlem i Sveriges  
Ingenjörer. Under hela min studietid betalar jag 180 kr/år (ord. pris 2 880 kr/år)
A-kassa Som blivande medlem tar du själv ansvar för att gå med i a-kassan.  
Läs mer på sverigesingenjorer.se. 

Ansökan om medlemskap

Personnummer   

Namn                               

Adress                      

Postnummer            Postort           

E-post            

Tel (dagtid)           

Lärosäte  Campus           

Inskrivningsår                                                     ht           vt          Planerat examensår          

 8196 Teknisk matematik
 8177 Teknisk/naturvetenskaplig kemi
 8178 Träteknik
 8180 Väg- och vattenbyggnad
  Annat civilingenjörsprogram: 

Kod Högskoleingenjör
 8582 Brandingenjör
 6271 Bygg
 6274 Data
 6277 Drift
 6280 Elektro
 6284 Energi
 6279 Ekonomi
 6300 Kemi
 8194 Lantmäteri
 6306 Medieteknik
  Annat högskoleingenjörsprogram:

  Övriga utbildningar
 8193 Teknologie kandidat 
 8520 Teknologie magister
  Annat program:

Kod Civilingenjör
 8149 Automation och mekatronik
 8150 Bioteknik/bioinformatik
 8523 Datateknik/teknisk datavetenskap
 8151 Design och produktion
 8581 Ekosystemteknik
 8522 Elektroteknik
 8199 Energiteknik/energisystem
 8152 Farkost-/flygteknik
 8156 Industriell ekonomi
 8186 Industriell kemi
 8159 Informationsteknik
 8198 Kemisk biologi
 8160 Kemiteknik
 8197 Kemiteknik med fysik
 8161 Kommunikation och transport
 8162 Lantmäteri
 8163 Maskinteknik
 8191 Materialteknik
 8167 Medieteknik
 8168 Miljö- och vattenteknik
 8169 Molekylär bioteknik
 8170 Rymdteknik
 8171 Samhällsbyggnadsteknik
 8172 Teknisk biologi
 8521 Teknisk design
 8175 Teknisk fysik
 8176 Teknisk fysik och elektroteknik

För- och efterköpsinformation från Akademikerförsäkring
Som studentmedlem erhåller du en olycksfallsförsäkring samt samtalsstödet Tusen frågor - ett nummer premiefritt under tiden du är 
registrerad som student. Ta del av för- och efterköpsinformationen på www.akademikerforsakring.se/forkopsinformation

Personuppgifter 
För att kunna företräda dig, driva fackliga frågor å dina vägnar och erbjuda dig den service som ingår i medlemskapet behöver vi tillgång 
till vissa av dina personuppgifter. Sådana uppgifter inhämtar vi dels från dig och från SPAR. All hantering av dina personuppgifter sker i 
enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och svensk lag. Läs vidare på www.sverigesingenjorer.se/allmant/gdpr/



Sveriges Ingenjörer
Medlemsservice
Svarspost
Kundnummer 110568803
110 07 Stockholm

Vik på mitten, tejpa ihop och posta. Portot är redan betalt.



I am currently enrolled in an engineering programme of at least 180 credits and wish to  
become a member of The Swedish Association of Graduate Engineers for SEK 180 per year   
(regular price SEK 2 880 per year). 
Unemployment Insurance Fund (A-kassa) Members are personally responsible for joining the   
unemployment insurance fund. Read more at sverigesingenjorer.se.

 

Personal Identity Number:

Name                               

Address       Apt.Nr______________________ 

Postal Code ______City____________________________ Phone ________________________________ 

E-mail _____________________________________________________________________________       

University _____________________________  Campus _________________________________ 

Began Year _______________  Autumn                 Spring                 Planned Graduation Year ________________

Application for membership

Code Bachelor of Science in Engineering
 7287 Aerospace Engineering
 6300 Chemical Engineering
 6271 Civil Engineering
 7275 Computer Science
 6276 Design
 6279 Economics
 6280 Electrical Engineering
 6284 Energy Technology
 6309 Environmental Technology
 7297 Industrial Engineering & 

 Management
 6303 Mechanical Engineering
 7307 Mechatronics
 6529 Medical Engineering
 6282 Power Engineering
 6277 Process Engineering
 8194 Surveying
 6318 Telecommunications Technology

Other:____________________________

Code  Education
 8582 Fire Engineering 
 8193 Bachelor of Science in Technology 
 8601 Master of Science in Technology

 Other:___________________________

Code Master of Science in Engineering 
 8152 Aeronautical Design 
 8176 Applied Physics & Electrical Engineering 
 8149 Automation Technology/Mechatronics 
 8150 Biotechnology 
 8160 Chemical Engineering 
 8180 Civil Engineering 
 8523 Computer Science 
 8151 Design 
 8522 Electrical Engineering 
 8199 Energy Technology/Energy Systems 
 8175 Engineering Physics 
 8156 Industrial engineering & 

 Management 
 8159 Information & Communication  

 Technology 
 8163 Mechanical Engineering 
 8524 Medical Engineering 
 8583 Risk Management 
 8162 Surveying 
 8521 Technology Design
 8171 Urban & Regional Development  

 Technology

Other:_______________________________

Pre- and post purchase information from Akademikerförsäkring
As a student member you receive an accident insurance  and counseling- ‘’Thousand questions- one telephone number”  
free of charge as long as you are registered as a student. Please read the pre-and post-purchase information, please visit  
www.akademikerforsakring.se/forkopsinformation

In order to represent you, pursue union issues on your behalf, and offer you the service included in your membership, we need access to some 
of your personal data. We collect such information both from you and from SPAR. All processing of your personal data is done in compliance 
with the General Data Protection Regulation (GDPR) and Swedish law. Please read more at www.sverigesingenjorer.se/allmant/gdpr/



Sveriges Ingenjörer
Medlemsservice
Svarspost
Kundnummer 110568803
110 07 Stockholm

Fold, tape together and post. Postage is prepaid.

 



Välkommen som medlem i 
Sveriges Ingenjörer! Fyll i och posta 
medlemsansökan eller fota det ifyllda 
formuläret och skicka det till: 
medlem@sverigesingenjorer.se 

Du kan också gå in på:
sverigesingenjorer.se/bli-medlem

Welcome to your membership of the Swedish Association 
of Graduate Engineers! Fill in and post your membership 
application or take an image of the completed form and 
send it to: medlem@sverigesingenjorer.se. 

You can also visit: 

sverigesingenjorer.se/bli-medlem

Box 1419, 111 84 Stockholm (Besök: Malmskillnadsgatan 48) 
tel 08-613 80 00,  medlem@sverigesingenjorer.se 
sverigesingenjorer.se
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