
FRÅN 
UTBILDAD

TILL 
MEDLEM

FÖRBUNDET FÖR DIG 
SOM EKONOM, JURIST, 
SAMHÄLLSVETARE,
IT-AKADEMIKER, 
PERSONALVETARE 
ELLER KOMMUNIKATÖR.



EXPERTER PÅ DIN  
PROFESSION OCH  
SITUATION.  
 
ETT FACKFÖRBUND  
GENOM HELA LIVET  
OAVSETT BRANSCH, 
TITEL ELLER SEKTOR.

 

Som medlem i Akavia ser vi  till att 
du får full utväxling på din akademiska 
utbildning. Förbundet bildades av Jusek 
och Civilekonomerna 2020 och samlar 
idag 130 000 medlemmar. 
 
Vi är experter på ekonomer, jurister, 
samhällsvetare, it-akademiker, personal-
vetare och kommunikatörer. Akavia  
erbjuder även riktade medlemskap för 
egenföretagare och chefer. 

Vi ser till dig som individ och dina behov. 
Som medlem ger  vi dig både verktyg, 
nätverk och trygghet från studietiden  
till pensionen. 



SVERIGES BÄSTA LÖNESTATISTIK
Lönestatistiken är ett verktyg du kan använda 
under lönesamtal eller anställningsintervjuer. 
Lönestatistiken hjälper dig att bedöma unge-
fär  hur  du ligger till i förhållande till andra med 
samma eller liknande arbetsuppgifter.

KARRIÄRTJÄNSTER

Som medlem har du tillgång till alla våra 
verktyg för utveckling: karriärrådgivning, 
LinkedIn-granskning, CV-granskning, interv-
juträning och granskning av personligt brev.

SEMINARIUM/NÄTVERK

Som medlem erbjuds du kontinuerligt semi-
narier kring intressanta och aktuella ämnen 
som berör våra målgrupper. Vi erbjuder även 
olika nätverk där du får möjlighet att träffa 
andra medlemmar.

EXPERTER PÅ ARBETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

På en arbetsmarknad under ständig förän-
dring är det en trygghet att kunna vända sig 
till våra kunniga rådgivare/förhandlare som är 
experter på avtal, situationer vid uppsägning 
eller andra arbetsrättsliga frågor som rör din 
anställning.

INKOMSTFÖRSÄKRING

Vi erbjuder dig som medlem i Akavia en  
inkomstförsäkring som kan ge dig upp till 80 
procent av din a-kassegrundande lön upp 
till 80 000kr/månad brutto i sammanlagt 120 
ersättningsdagar om du skulle bli  ofrivilligt 
arbetslös. 

För att få tillgång till vår inkomstförsäkring 
måste du även vara medlem i Akademiker-
nas a-kassa. Du har möjlighet att komplettera 
inkomstförsäkringen med våra tilläggsförsäk-
ringar, den ena ger dig ersättning under en  
längre period, den andra ger dig ersättning 
för högre inkomstbortfall. 

LÖNERÅDGIVNING

Som medlem får du också tillgång till vår 
lönerådgivning. I rådgivningen kan du till  
exempel få hjälp med frågor om lönesättning, 
lönesamtal och vad du behöver tänka på när 
du söker nytt jobb.

VI SAMLAR 130.000 
MEDLEMMAR I ETT 
STORT NÄTVERK. 
 

LÄS MER OM VÅRA 
MEDLEMSFÖRMÅNER 
PÅ AKAVIA.SE
 

VERKTYG & NÄTVERK TRYGGHET



SKANNA IN QR-KODEN
FÖR MEDLEMSANSÖKAN 
ELLER BESÖK AKAVIA.SE


