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Vi är förbundet för  
doktorander, forskare och universitetslärare.

Sveriges universitetslärarförbund, SULF, är en partipolitiskt obun-
den facklig organisation och ett professionsförbund för univer-
sitetslärare, forskare och doktorander. Vi har cirka 20 000 med-
lemmar och vi är det enda förbundet som lägger all vår kraft på 
högskolan. Sveriges mest välutbildade medlemmar finns hos oss 
- bli en av oss! Som medlem i SULF ger vi dig trygghet, inflytande 
och förmåner.  Vi kan högskolan - högskolan är vårt område!

Som medlem får du vägledning i frågor som bland annat rör din 
anställning, arbetstid, forskarutbildning, föräldraskap, semester, lön 
och lönesamtal. Vi ger dig stöd och råd, du kan också få juridisk 
hjälp utan extra kostnad.

Du kan komma i kontakt med oss på följande sätt:   

 www.sulf.su.se 
 www.sulf.se 
 mailjouren@sulf.se



Huvudorganisationen Saco-S 
är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. 
Saco-S är förhandlingspart till Arbetsgivarverket. Och är de som 
tecknar centrala kollektivavtal om tex pensioner, allmänna anställ-
ningsvillkor, semester, sjukersättning, föräldraledighet, avtal för att 
få hjälp via Trygghetsstiftelsen vid en arbetsbrist.
Man kan säga att Saco-S är en paraplyorganisation för 21 olika 
akademiska förbund, varav det största förbundet på universitetet 
är SULF. 
 
Förbunden inom Saco-S bygger sin gemenskap på ett yrke eller 
examen och varje förbund är experter på sina medlemmars utbild-
ning och arbetsmarknad. För att du ska hitta rätt förbund finns en 
förteckning på http://saco-s.se/Medlemsforbund/   

Står du inför en förändring?
När du ska byta jobb, ska bli förälder eller är på väg att skriva an-
ställningsavtal dyker många frågor upp. Då är det läge att kontak-
ta ditt fackförbund. Bland ombudsmännen finns experter på frågor 
om semester, övertid, pension, uppsägning, anställningsavtal, 
arbetstider. 

Vilken lön?
Saco-S har Sveriges största databas för akedemikerlöner. När du 
får ett nytt arbete eller din lön ska revideras, sök i databasen för 
att se vad du bör ligga lönemässigt. 

Om du skulle bli arbetslös
Akademikernas a-kassa (AEA) anses som en av de bästa och 
billigaste a-kassorna.

Saco-S-rådet på Stockholms Universitet  
är en sammanslutning av alla Saco-S-förbunds medlemmar som är 
anställda på Stockholms Universitet.  
 
Vi är ganska många som aktivt arbetar för att bevaka att arbetsvill-
koren är riktigt bra.

Det är Saco-S-rådet som är förhandlingspart gentemot arbetsgiva-
ren på lokal nivå. I arbetet ingår att verka för medlemmars bästa, 
aktivt delta i MBL-förhandlingar, teckna lokala kollektivavtal, löne-
förhandla, bevaka att allt går rätt till vid tillsättningar av läraranställ-
ningar samt att stödja enskilda medlemmar.

Vi som är förtroendevalda
Vår hemsida uppdateras relativt ofta, så att du kan få kontakt med 
rätt person som kan hjälpa dig att få svar på dina funderingar. En 
lista med förtroendevalda finns på vår hemsida www.saco.su.se 
Givetvis kan du vända dig till den som du tror kan ha bäst koll på 
dina frågor.

Du kan också skicka ett epostmeddelande till 
saco@saco.su.se
 
eller besöka oss på vårt kansli: Småbrukarhemmet


