Gemensamt för akademikerförbunden är synen på akademikerns betydelse
för verksamheten.

Varför ska jag vara akademikermedlem?
Hos akademikerförbunden är medlemmens kompetens grunden för
förbundstillhörighet. Förbundens verksamhet baseras på legitimiteten och
representativiteten i en utbildnings- eller yrkesidentitet. Förbundens stora
legitimitet och representativitet ger styrka att framgångsrikt driva akademikernas
frågor.
Förbundens verksamhet bygger också på expertkunskaper kring medlemsgruppens
specifika förutsättningar, med en stark tilltro till medlemmarnas kompetens och
betydelse.
Medlemmarna får även tillgång till nätverk med kollegor inom yrket eller
disciplinen och möjlighet till kompetensutveckling. Kort och gott är
akademikerförbundens verksamhet skräddasydd för akademikermedlemmen.

Akademikerförbunden är experter på akademikers arbetsvillkor
Akademiker har kompetens som är oerhört betydelsefull för arbetsgivaren.
Akademiker bidrar med kunskap, engagemang och ansvarstagande. Detta ska vara
utgångspunkten för akademikerns position.
Det innebär också att relationen till arbetsgivaren grundas på en ömsesidig
överenskommelse och respekt för varandra. Individen arbetar efter verksamhetens
mål och arbetsgivaren ger de förutsättningar individen behöver för att uppfylla
målen, samt erkännande för insatserna.
Vi akademikerförbund är experter på akademikernas villkor och deras
förutsättningar på arbetsmarknaden.

Akademiker ska få erkännande för sina insatser genom lönen
Akademikerförbunden anser att det ska löna sig att ha investerat i en utbildning.
Varje persons lön ska bestämmas genom överenskommelser mellan den enskilde
och den närmaste chefen. Lönen ska spegla kompetens, ansvar och måluppfyllelse i
förhållande till överenskommelsen med arbetsgivaren. Detta görs bäst i lönesamtal
med en lönesättande chef. Därför har också akademikerförbunden förhandlat fram
egna löneavtal på arbetsplatserna.

Förbunden arbetar också för att förändra statusen och synen på hela
medlemsgruppens betydelse för såväl verksamheten som för samhället.
Genom sin expertkunskap kring medlemsgrupperna erbjuder förbunden också
akademikermedlemmen kvalificerad rådgivning och verktyg för att påverka sin
lön. Förbundens unika lönestatistik finns exempelvis tillgänglig genom verktyget
Saco LöneSök.

Bra arbetsvillkor för akademiker
Vi tror också att den bästa arbetssituationen för individen, men också att
förutsättningarna för en framgångsrik verksamhet, bygger på bra ledarskap,
delaktighet, utvecklingsmöjligheter och ett bra socialt klimat. Medarbetare som har
anseende i verksamheten, som får inflytande över sina egna arbetsuppgifter och
helheten, och som upplever att de har kontroll över sin arbetssituation har bäst
förutsättningar att göra ett bra arbete och trivas i jobbet.

Goda utvecklingsmöjligheter – karriärstöd
Lika viktigt som arbetsvillkoren är akademikermedlemmarnas
utvecklingsmöjligheter. Oavsett om medlemmen vill utvecklas inom sitt
nuvarande arbete eller byta bana, får medlemmarna genom sitt förbund
karriärstöd och rådgivning baserat på förbundens kunskap om medlemmarnas
specifika förutsättningar. Detta gäller oavsett bransch och sektor.

Samverkan för branschen
Samverkan mellan akademikerförbunden och arbetsgivaren för att stärka
branschen, genom att tillsammans utveckla verksamheten, ger verksamheten och
individen långsiktigt goda förutsättningar.

Trygghet och förmåner anpassade till behov och intressen
Akademikerförbunden förhandlar fram, både var för sig och gemensamt,
trygghetspaket och förmåner som är anpassade till akademikermedlemmarnas
behov och intressen. Hos förbunden finns såväl erbjudanden om förmånliga
försäkringslösningar som tidningsprenumerationer och medlemskap i föreningar
samt nätverk med koppling till medlemsgruppernas kompetensområden.
Akademikerförbundens inkomstförsäkringar är framtagna med akademikers behov
som utgångspunkt. För den som är medlem i, och berättigad till ersättning från
Akademikernas a-kassa, ger inkomstförsäkringen ersättning med 80 procent av
lönen i cirka 6 månader.

