
FRÅN UTBILDNING TILL UTVÄXLING

EN GUIDE TILL FÖRMÅNERNA I DITT MEDLEMSKAP



ARBETSRÄTTSLIG  
RÅDGIVNING
Ingen ska behöva känna sig osäker 
på sina rättigheter eller stå ensam i en 
tvist på arbetsplatsen. Akavia ger dig 
hjälp och stöd för att lösa problemen. 
Vi erbjuder såväl arbetsrättslig  
rådgivning, förhandlingshjälp och 
rättshjälp till dig som medlem. Vi är  
på din sida och ser dina individuella 
utmaningar och behov. Med vår  
rådgivning kan du känna dig trygg.  
Du får fackligt stöd från någon som 
förstår din situation. Kontakta oss  
på radgivning@akavia.se eller  
010-303 75 00 för att få stöd eller  
råd i frågor som rör dina arbetsvillkor 
eller din karriär. Våra kunniga rådgivare 
hjälper dig. 

INKOMSTFÖRSÄKRING 
Akavias medlemmar tjänar ofta mer 
än vad inkomsttaket i a-kassan ligger 
på, därför ingår en inkomstförsäkring 
i medlemskapet som kompletterar 
a-kassan. Genom försäkringen kan 
du få upp till 80 procent av din lön vid 
ofrivillig arbetslöshet. Det gör att du 
kan fokusera på det du vill, istället för 
att oroa dig över vad som skulle hända 
om du blir arbetslös. 

Grundskyddet som ingår är 80 procent 
av din a-kassegrundande lön, upp till 
80 000 kronor/månad och betalas ut i 
maximalt 120 dagar. Vill du utöka  
det skyddet kan du även teckna våra  
tilläggsförsäkringar TID eller LÖN. 
Tillägget TID förlänger tiden för 
utbetalning från 120 till 300 dagar. 
Tillägget LÖN är för dig som tjänar mer 
än 80 000 kronor i månaden och vill 
höja taket i Akavias inkomstförsäkring 
upp till 140 000 kronor/månad.

Tilläggen kan tecknas till och med det 
kalenderår du fyller 60 år.

SAKFÖRSÄKRINGAR
Via ditt medlemskap har du tillgång 
till några av marknadens bästa hem-, 
bil- och sakförsäkringar hos Folksam. 
Försäkringarna är skräddarsydda  
för dig, innehåller mer och har ett  
lägre pris än om du skulle skaffa  
dem på egen hand. Även du som är  
student kan teckna en hemförsäkring 
som är anpassad för dig och dina 
förutsättningar.

 

RÅDGIVNING FÖR  
EGENFÖRETAGARE
Driver du eget företag? Eller funderar 
du på att starta ett? Boka ett enskilt 
samtal med en affärsexpert. Du kan 
ställa frågor om affärsutveckling,  
marknadsföring, försäljning, strategi  
eller affärsmässiga beslut så att  
du kommer vidare med planerna.  
Affärsrådgivaren ger råd, svarar på 
frågor och kan hjälpa dig att tänka i nya 
banor samt testa nya angreppssätt.  
Rådgivaren kan ge ett utifrånperspektiv  
på en situation, utmaning eller ett 
problem, oavsett om du ska starta eller 
redan driver företag. Rådgivningen  
kan genomföras på engelska.

RÅDGIVNING FÖR CHEFER
Du som chef och ledare ställs ofta inför 
svåra situationer där du kan behöva 
stöd utifrån. Akavias rådgivning för 
chefer hjälper dig att ta välgrundade 
beslut och motivera dina medarbetare. 
Med vårt expertstöd får du ett utifrån-
perspektiv och blir bättre förberedd 
inför eventuella utmaningar. 

Som medlem i Akavia har du vårt fulla stöd genom hela ditt arbetsliv. Vi ser till dig 
som individ och dina behov. Vi är experter på ekonomer, jurister, samhällsvetare, 
it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. I denna broschyr kan du läsa 
mer om förmåner som ingår i ditt medlemskap, bland annat inkomstförsäkring, 
lönestatistik, arbetsrättslig rådgivning och karriärrådgivning. 

TRYGGHET

TRYGGHETEN ATT VÅGA.  
VERKTYGEN FÖR ATT LYCKAS.

I denna broschyr kan du läsa mer om förmåner 
som ingår i ditt medlemskap, bland annat 
inkomstförsäkring, lönestatistik, arbetsrättslig 
rådgivning och karriärrådgivning.  



LÖNESTATISTIK OCH 
LÖNERÅDGIVNING
Genom vår medlemsrådgivning får du 
råd, strategier och argument som gör 
att du kan gå in i en löneförhandling 
påläst, med rätt argument och en  
realistisk bild av vilken lön du ska ha.

Akavia samlar Sveriges bästa  
lönestatistik för akademiker i verktyget  
Saco-lönesök. Du kan enkelt söka  
fram rätt lön utifrån din individuella 
profil och se korrekt statistik för din 
yrkesgrupp. Som medlem i Akavia  
har du fri tillgång till Saco-lönesök,  
ett viktigt verktyg när du ska 
löneförhandla.

VERKTYG FÖR ATT  
SÖKA NYTT JOBB
KARRIÄRRÅDGIVNING
Som medlem i Akavia kan du ta hjälp 
av våra karriärexperter när du behöver 
råd om vart du är på väg och vad  
ditt nästa steg kan vara. En erfaren  
karriärexpert ger råd, svarar på frågor 
och kan utmana dig att tänka i nya 
banor och prova nya angreppssätt.

GRANSKNING AV CV,  
PERSONLIGT BREV,  
LINKEDIN-PROFIL
Du sitter på erfarenheter, utbildning  
och kompetens som behöver samman- 
fattas på ett tydligt och bra sätt för att  
du ska bli attraktiv på arbetsmarknaden. 
Vi granskar ditt cv, personliga brev och 
din LinkedIn-profil. Du får expertstöd 
och råd för att lyfta din kompetens och 
presentera dig själv på bästa sätt. 

INTERVJUTRÄNING
Som medlem kan du få hjälp att  
träna inför din jobbintervju genom att 
öva på de vanligaste intervjufrågorna,  
få feedback på dina svar och  
strategiska tips som hjälper dig  
lyckas i rekryteringsprocessen.  
Du kan genomföra intervjuträningen  
skriftligt eller muntligt via telefon  
eller videolänk.

KARRIÄRRÅDGIVNING  
– DOLDA JOBB
Att hitta jobb i det digitala landskapet 
kan vara en riktig utmaning. Vi hjälper 
dig att tänka i nya banor när det  
kommer till att söka jobb. I ett möte 
med en jobbexpert kommer du att  
få konkreta råd om hur du kan hitta  
ditt nästa jobb och hur du använder 
olika kanaler.

VERKTYG

”Akavias lönestatistik är ett av de verktyg våra medlemmar  
använder som flitigast. Som medlem har du direkt tillgång  
till löneläget för våra yrkesgrupper. När du matchar statistiken 
med ett samtal till Akavias rådgivning, där du kan prata lön  
direkt med en rådgivande förhandlare, får du ett mycket bra  
underlag inför ditt lönesamtal.”

Caroline Lindeberg,  
Lönespecialist på Akavia



”Oavsett om du som medlem behöver praktisk 
hjälp för att söka jobb eller ett bollplank för dina 
tankar om arbetslivet så erbjuder vi verktygen  
som hjälper dig att komma vidare.”

Elias Gustafsson,  
Affärsutvecklare på Akavia

EVENT OCH SEMINARIUM 
– STUDIO AKAVIA
Som medlem erbjuds du kontinuerligt 
seminarier och andra event anpassade 
utifrån din profession. Du kan också 
besöka vår digitala plattform, Studio 
Akavia och ta del av av intervjuer, 
expertsamtal och föreläsningar om 
arbetslivets nya utmaningar – alltid  
på en tid som passar dig. 

MENTORSKAP
Akavia erbjuder sina medlemmar en 
unik möjlighet att göra en värdefull  
insats. Du kan bli mentor till en 
invandrad akademiker med juridisk, 
ekonomisk eller samhällsvetenskaplig 
bakgrund. 

Kontakter är ofta avgörande för att få 
ett jobb. För att fler ska få tillgång till 
professionella nätverk driver Akavia 
sedan 2010 ett mentorskapsprogram 
för invandrade akademiker. Mentorn 
och adepten bestämmer tillsammans 
var och när de ska ses. Som mentor 
bidrar du med viktig vägledning och 
kunskap om svensk arbetsmarknad. 
Mentorns roll är att ge verktyg för att 
närma sig arbetsmarknaden, mentorn 
ansvarar inte för att ordna ett jobb åt 
adepten.

MEDLEMSTIDNING  
- AKAVIA ASPEKT
Tidningen speglar arbetslivet för dig 
som medlem. Akavia Aspekt vill både 
inspirera och väcka tankar om vad 
framtiden kan erbjuda på en föränderlig 
arbetsmarknad. Målet är att erbjuda en 
mix av framåtblickande trender, verktyg 
i arbetslivet och mer djuplodande 
material.

SEMINARIUM, MENTORSKAP  
OCH MEDLEMSTIDNING



Akavia är förbundet för dig som valt den akademiska vägen. Förbundet 
bildades av Jusek och Civilekonomerna 2020 och samlar idag 130 000 
ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och 
kommunikatörer. Förbundet är partipolitiskt obundet och det näst största 
förbundet inom Saco. Akavia vill att varje medlem ska få full utväxling på  
sin akademiska utbildning genom hela arbetslivet.

Nybrogatan 30
Box 5167
102 44 Stockholm
08  665 29 00 
akavia@akavia.se
akavia.se
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