
Det självklara 
facket för dig 
som doktorand.

Fackförbundet ST



Fackförbundet ST är facket för alla som jobbar på statens och 
medborgarnas uppdrag. Det betyder att du som är doktorand är 
välkommen till oss! Vi kan inte bara universitet och högskola, vi 
kan det mesta om hur det är att jobba inom statlig verksamhet. 
Hos oss får du professionell rådgivning vare sig du väljer en 
forskarkarriär eller blir expert inom staten.

Därför ska du vara med i ST
Att jobba som doktorand är både viktigt och kravfyllt. Av oss kan du 
få stöd och råd gällande din arbetssituation, arbetsmiljö, lönefrågor 
och anställning. Som medlem i Fackförbundet ST är du inte ensam. 
Vi finns nära dig på arbetsplatsen och på telefon varje vardag. Tack 
vare vårt engagemang och långa erfarenhet av både universitet och 
högskola kan vi ge dig stöd anpassat efter de förhållanden som 
råder på just din arbetsplats. 



Vi påverkar dina villkor
Fackförbundet ST driver forskningspolitiska frågor och arbetar 
för att förbättra doktoranders villkor. Bland annat så vill vi att: 

• Alla doktorander ska erbjudas anställning från första dagen.

• Universiteten ska skapa arbetsmiljöer som attraherar 
doktorander, samt ge dem bättre anställningsvillkor och 
konkurrenskraftig lön.

• Arbetsgivaren ska sätta fokus på doktorandernas arbetsmiljö.

• Det är särskilt viktigt att institutionen arbetar med 
stressreducerande åtgärder för doktorander.

• Arbetsgivaren ska införa obligatorisk handledarutbildning och 
garantera att doktoranden erbjuds handledning i tillräcklig 
omfattning.

• Karriärvägarna ska förtydligas, såväl inom som utanför 
akademin. Antalet meriteringstjänster för nydisputerade,  
som postdok-anställningar och biträdande lektorat, ska  
utökas kraftigt. 

     Läs alla våra krav på www.st.org/doktorand
 

”JAG FICK BRA HJÄLP AV ST NÄR JAG SKULLE SÖKA JOBB 
EFTER DISPUTATIONEN. DET BÄSTA VAR NOG ATT JAG FICK 
VERKTYG FÖR ATT ÖVERSÄTTA MIN KOMPETENS SÅ ATT DEN 
BLEV BEGRIPLIG FÖR ANDRA ARBETSGIVARE.”



Det här får du 
som medlem
Ett medlemskap i Fackförbundet ST gör 
skillnad för din utveckling, din trygghet 
och din ekonomi.  

”JAG FICK BRA STÖD 
OCH RÅD NÄR JAG KÄNDE 
ATT JAG BEHÖVDE BYTA 
HANDLEDARE. UTAN DEN 
HJÄLPEN HADE JAG NOG 
INTE VÅGAT. NU ÄR JAG 
KLAR MED MIN 
AVHANDLING.” 

Förhandlingshjälp 
Våra ombudsmän och 
jurister är experter på 
de avtal och lagar som 

gäller för dig som jobbar inom 
statlig verksamhet. Vi kan 
dina rättigheter och företräder 
dig om du till exempel blir 
uppsagd, diskriminerad 
eller inte får ut din lön. 

Inkomstförsäkring 
Om du förlorar jobbet 
innebär vår inkomst-
försäkring att tillvaron 
blir lite lättare och 

inkomstbortfallet mindre. Med upp 
till 80 procent av lönen i 150 dagar 
kan du fokusera på din karriär 
istället för att oroa dig för hur du 
ska få det att gå ihop ekonomiskt. 
 

Facklig rådgivning 
Som medlem har 
du alltid någon att 
fråga om dina villkor, 

din arbetsmiljö och din lön. STs 
förtroendevalda finns alltid nära 
till hands lokalt. Du kan också få 
svar snabbt via telefon eller mejl av 
vår centrala rådgivning ST Direkt.  



Försäkringar 
Vi samarbetar 
med Trygg-Hansa för 
att kunna erbjuda ett 

extra förmånligt försäkringsskydd 
för dig och din familj. Som ny 
medlem ansluts du automatiskt till 
livförsäkring, olycksfallsförsäkring 
och sjukförsäkring kostnadsfritt 
under tre månader. Därefter 
bestämmer du själv om du vill 
behålla dem. Du kan också 
utöka ditt försäkringsskydd 
med rabatterad hemförsäkring 
och barnförsäkring. 

Karriärtjänster 
Vi guidar dig hela 
vägen till drömjobbet! 
STs karriärcoacher 

kan agera bollplank när du har 
funderingar kring nästa steg i 
karriären. Våra CV-granskare 
hjälper dig att lyfta dig själv och 
din kompetens på bästa sätt 
i ditt CV, personliga brev och 
Linkedin-profil. När det väl är 
dags för intervju kan du öva dig 
genom en simulerad intervju 
med våra karriärcoacher. 
 

Lönerådgivning 

ST har den 
mest tillförlitliga 
lönestatistiken 

i staten. Vi kan ge dig råd så 
att du hamnar på rätt lönenivå 
när du ska söka jobb. Vi 
förhandlar också lönetrappan, 
även kallad lönestegen.  

Rabatter
Tack vare att vi är 
många kan vi erbjuda 
dig bra rabatter. Till 

exempel kan du teckna bolån och 
medlemslån medextra förmånlig 
ränta. Genom vårt samarbete 
med Avtal24 kan du få hjälp med 
privatjuridiska frågor. Dessutom 
har vi en rad bra erbjudanden 
på till exempel tidningar, böcker, 
kurser och semesterboende. 

Doktorand- 
coachning
Som doktorand 
kan du ibland 

ställas inför svåra frågor. 
Därför erbjuder vi dig personlig 
vägledning, helt kostnadsfritt!



Därför väljer 
doktorander ST
De tydliga värderingarna

Vi arbetar aktivt för demokrati, rättvisa, humanism och solidaritet i 
Sverige och internationellt.

Alltid politiska — aldrig partipolitiska

ST är partipolitiskt obundet. När vi tar ställning är det alltid utifrån 
våra medlemmars intressen.

Vi finns där du är

På universiteten och högskolorna finns STs förtroendevalda alltid 
nära till hands om du behöver stöd.

Alla har möjlighet att påverka

Det är dina behov och önskemål som medlem som styr vårt fackliga 
arbete. Alla uppmuntras att delta och har möjlighet att påverka vilka 
frågor som ska drivas.

Vi är starka tillsammans

Vi är 95 000 medlemmar som tillsammans påverkar för bättre villkor.  



s

Bli medlem och 
märk skillnaden 
Vi tycker att alla ska vara med i facket. Det gör skillnad. Därför   
har vi tagit fram ett särskilt erbjudande till dig som doktorand: 
du betalar endast 80 kronor i månaden.    

BLI MEDLEM DIREKT PÅ ST.ORG ELLER 
SMS:A MEDLEM TILL 71370, SÅ RINGER 
VI UPP DIG OCH BERÄTTAR MER. 

                           
   

   

  

                           
   

   

  

BLI 
MEDLEM!

80 KR/MÅNAD



Fackförbundet ST
Box 5308, 102 47 Stockholm. 
Besök: Sturegatan 15
Telefon: 0771-555 444. 
E-post: st@st.org. 
Webbplats: www.st.org
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