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Vi arbetar alla på Scania och brinner för att 
göra det ännu bättre. Därför engagerar vi 
oss fackligt i AF.

Utifrån akademikers intressen deltar vi i 
förbättringsgrupper, styrelser och andra 
beslutsforum. På så sätt kan vi  
förbättra våra villkor och vår  
arbetsmiljö.

Möt några av oss i den här 
foldern och läs om varför vi 
är med i facket.

Hälsningar 
Akademikerföreningen
på Scania

Vi är AF
på Scania

“Bra beslut gynnar 
både Scania och 

de anställda” 

Lisa Lorentzon
Ordförande  
Akademikerföreningen



Det är skönt att slippa oroa sig. Skulle 
jag bli utan arbete har jag en inkomst-
försäkring som ger mig tid att hitta en 

lösning. Den ingår i fackavgiften.

Eller om jag hamnar i ett utsatt 
läge på jobbet och behöver stöd. 
Då kan få hjälp av AF som står på 
min sida och bevakar att mina  
rättigheter följs. 

Och om jag hamnar i en 
konflikt med min arbetsgivare 
får jag hjälp från AF. Jag kan 
även få juridiskt stöd från 
mitt förbund. Det känns bra 
att inte behöva stå själv i ett 
sånt läge.

Jag vill få stöd 
om något 
händer

“Inkomst-
försäkringen

är en 
trygghet”

Åsa Ångman
Chef & förtroendevald



Många av mina arbetsvillkor kommer från 
kollektivavtalet som förhandlats fram av 
facket. 

Tack vare det får jag extra pengar som kan 
vara bra att ha vid olika tidpunkter i livet.

Som att Scania betalar min 
föräldralön när jag blir förälder 
och sjuklön om jag blir sjuk.  
Att jag får semestertillägg när 
jag är ledig.

Och när jag går i pension får 
jag tjänstepension och 
kan få möjlighet att gå i 
deltidspension.  

Dessutom får jag 
ungefär en veckas extra 
ledighet i form av  
arbetstidsförkortning 
varje år.

“AF försvarar 
och förstärker 
mina arbets-
villkor”

Bli medlem!
www.saco.se/scania

Jag vill ha bra 
arbetsvillkor

Jimmi Yang
Development Engineer 
& förtroendevald



Som medlem får jag en bra bild av mitt 
löneläge genom AF:s lönestatistik.  
Den baseras på 2900 akademiker inom  
Scania. Jag har också kontaktat AF och fått 

personlig lönestatistik utifrån min 
egen position och erfarenhet.

Innan lönesamtalet hjälper AF mig 
att förstå löneprocessen och ger råd 
inför mitt samtal. Och om jag och 
min chef inte kommer överens så 
kan jag få personlig rådgivning 
från AF. 

Dessutom kan jag få marknads-
lönestatistik baserad på över 
700.000 akademiker via Saco 
lönesök.

Jag vill ha en 
bra löne-
utveckling

“Jag har  
fått personlig  
lönestatistik”

Magnus Ramstedt
Senior Engineer  
& förtroendevald

Bli medlem!
www.saco.se/scania



När jag ville ta nästa steg i  
karriären tipsade AF mig om att 
ta hjälp av en karriärcoach.

Jag får också stöd i frågor  
som rör intervjuer,  
löneanspråk och 
avtalsgranskning.

Innan jag söker en ny tjänst 
kan jag få hjälp att granska  
personligt brev och CV. 

Som medlem kan jag gå på  
kompetensutvecklande  
seminarier och kurser. 
 
Och om jag ska arbeta utom-
lands kan jag få hjälp av AF med 
vad jag ska tänka på gällande 
mina villkor. 

Jag vill göra  
karriär

Lara Johansson
Business Manager 
& förtroendevald

“Jag  
vill  

kunna nå  
min fulla  

potential”



Jag vill göra 
skillnad 
Som medlem i AF har jag möjlighet att 
tycka till om förändringar som  
påverkar mig - innan besluten fattas!

Genom mitt medlemskap bidrar jag 
också till bättre arbetsvillkor för oss 

alla. Många medlemmar gör nämligen 
facket starkare vid förhandling.

Jag har dessutom valt att bli  
förtroendevald i AF för att 
kunna driva frågor som är 
viktiga för oss som jobbar på 
Scania. Jag vill ha en bättre 
arbetsmiljö med mindre 
stress. 

Ju fler vi är som engagerar 
oss desto större chans har 
vi att påverka.

Johan Haidari
Access Management Specialist 
& förtroendevald

”Mitt medlemskap 
bidrar till bättre 
arbetsvillkor för 
alla”



AF:s medlemsblad ger mig aktuell 
information om vad som är på gång, 
vilka beslut som fattats och varför. 
 
På AF:s medlemsmöten får jag träffa de 
som fattar besluten och lyssna på viktiga 
och aktuella ämnen. 

Eftersom AF:s förtroendevalda 
deltar i många av Scanias och 
Tratons beslutsforum, så kan 
jag alltid kontakta dem för att 
få mer information.
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Jag vill veta vad 
som händer

Jonas Hävner
Certification engineer 
& förtroendevald

“Kunskap gör att 
jag kan ställa krav 
och förbättra”

Bli medlem!
www.saco.se/scania



Du som är medlem i ett Saco-förbund blir 
kostnadsfritt medlem i AF på Scania.  
Vi är din lokala fackliga representant.

Steg 1. Gå med i ett Saco-förbund
Hitta ditt förbund på nästa sida eller kom 
förbi kansliet i by117 så hjälper vi dig.

Steg 2. Bli medlem i AF
Registrera dig som medlem på  
www.saco.se/scania

Steg 3. Dra nytta av  
medlemskapet!

Välkommen!

08-553 826 15
brevlada.af@scania.com
www.saco.se/scania

Så blir du
medlem

Christina Widén
Vice ordförande  
Akademikerföreningen

“Kolla upp vilka 
förmåner ditt  
förbund erbjuder!”



“Kolla upp vilka 
förmåner ditt  
förbund erbjuder!”

Bli medlem!
www.saco.se/scania

Akademikerförbundet SSR 
Organiserar akademiker  
inom beteendevetenskap, 
ekonomi, personalvetenskap, 
samhällsveten skap och socialt 
arbete. 
akademssr.se 

Civilekonomerna 
Organiserar civilekonomer och 
ekonomer. 
civilekonomerna.se 

DIK 
Akademikerfacket för kultur och 
kommunikation. 
dik.se 

Fysioterapeuterna 
Organiserar fysioterapeuter/ 
sjuk gymnaster. 
fysioterapeuterna.se 

Jusek 
Organiserar jurister, ekonomer, 
systemvetare, personalvetare, 
kom munikatörer och samhälls- 
vetare. 
jusek.se 

Kyrkans Akademikerförbund 
Organiserar präster, diakoner, 
församlingspedagoger och alla 
akademiker som har tjänst inom 
kyrkan. 
kyrka.se 

Lärarnas Riksförbund 
Organiserar behöriga lärare och 
studie och yrkesvägledare. 
lr.se 

Naturvetarna 
Organiserar naturvetare som  
ex empel vis arbetar inom life- 
science, jord, skog och miljö,  
de fysiska vet enskaperna,  
matematik och data. 
naturvetarna.se 

Officersförbundet 
Organiserar militär personal med 
en anställning i Försvarsmakten. 
www.officersforbundet.se 

Reservofficerarna 
Organiserar reservofficerare. 
reservofficerarna.se 

Sacoförbundet Trafik &  
Järnväg, TJ  
Organiserar tjänstemän vid före-
tag i transportsektorn; främst de 
som arbetar med spårtrafik, dess 
infra struktur och stödfunktioner 
samt buss- och sjötrafik. 
tj.nu 

Sjöbefälsföreningen 
Organiserar befäl och annan 
personal i chefsställning inom 
sjöfarten. 
sjobefalsforeningen.se 

SRAT 
Organiserar specialister, kvali- 
fi cerade handläggare och chefer 
inom hälsa, kommunikation och 
förvaltning. 
srat.se 

Sveriges Arbetsterapeuter 
Organiserar arbetsterapeuter. 
arbetsterapeuterna.se 

Sveriges Arkitekter 
Sveriges Arkitekter är fack- och 
branschorganisationen för alla 
Sveriges arkitekter. 
arkitekt.se 

Sveriges Farmaceuter 
Organiserar apotekare och  
re ceptarier samt farmacie  
magistrar och farmacie kandidater. 
sverigesfarmaceuter.se 

Sveriges Ingenjörer 
Organiserar civil- och högskole-
in genjörer inom alla yrkesinrikt-
ningar. 
sverigesingenjorer.se 

Sveriges läkarförbund 
Organiserar läkare. 
lakarforbundet.se 

Sveriges Psykologförbund 
Organiserar leg psykologer, de 
med psykologexamen och fil 
doktorsex amen i psykologi eller 
pedagogik. 
psykologforbundet.se 

Sveriges Skolledarförbund 
Organiserar skolledare. 
skolledarna.se 

Sveriges Tandläkarförbund 
Organiserar tandläkare.
tandlakarforbundet.se 

Sveriges universitetslärare 
och forskare, SULF 
Universitetslärarnas, forskarnas 
och doktorandernas fackliga och 
professionella organisation. 
sulf.se 

Sveriges Veterinärförbund 
Organiserar veterinärer. 
svf.se 

Ta kontakt med ditt Sacoförbund 
Saco, Sveriges akademikers centra/organisation, är en partipolitiskt obunden 
sammanslut ning av 23 självständiga fack- och yrkesförbund för akademiker. 
Hitta ditt förbund i listan nedan. 
Hitta ditt förbund



Besök oss gärna på  
AF-kansliet i by117

www.saco.se/scania
brevlada.af@scania.com

08-553 826 15

Nyköpingsvägen

Granparksvägen

Restaurang 
Granpark

Scania Technical Centre (STC)
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Reception

Akademikerföreningen på Scania
www.saco.se/scania


