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Vi kommer under hela den lokala 
lönerörelsen löpande att informera om 
vad som händer och vad som sägs. Har 
ni frågor får ni gärna ta kontakt med 
era lokala representanter.

Våra jämförelser inom industrin

 Snittlönen på Scania är  26 405 kr

 Snittlönen i Stockholm 27 164 kr
 
 Snittlönen i riket 26 749 kr

 Snittlönen på Volvo 27 395 kr 

(+ 1338 kr om man jobbar på bunden line)

Företaget öppnar med att den centra-
la nivån på 2.0% är bra och skulle passa 
Scania.

Vi presenterar ett förslag som bygger på att vi tar igen den 
löneskillnad som finns mellan oss och resten av industriar-
betarna i Sverige. Vi ligger ca 350kr efter rikssnittet.

Företagets målar upp en bild av framtiden 
som mörk och osäker!

- Det är en bild som vi inte känner igen! 

Företaget har nyligen gått ut med resultatet för Q1 och har 
i pressreleaser och intervjuer berättat om hur fantastiskt 
bra det går för företaget. 

De hävdar också att vi har en stor över-
kapacitet!

Känner ni igen detta? Vi hör dagligen om att det är svårt 
att hinna med, om övertidsarbete och nya skiftformer. 

Scanias företrädare hävdar att våra lönenivåer är bra nog 
och att vi har konkurrenskraftiga löner. 

Att vi ligger under snittet i riket och mycket lägre jämfört 
med konkurrenter är inget som företaget tycker är vare sig 
konstigt eller fel, de hävdade tvärt emot att det är på den 
här nivån vi ska ligga.

Löneförhandlingarna inledda med en rejäl 
frontalkrock!

Förhandlingarna fortsätter och parterna 
träffas igen den 19/5

Vi har så mycket annat, säger de!

såsom Bonus, avtalspension, friskvård mm.

Företagets inställning är alltså att nu när vi har dessa 
förmåner så behöver de inte betala mer i lön än strax under 
snittet, och långt under konkurrenten!

Våra krav är inte orimliga!

Vi bygger en premiumprodukt och vi kräver mer än bara 
medelmåttiga löner. 

Scania tjänar mycket pengar och borde kunna betala minst 
i nivå med vad andra industriarbetare tjänar. Att vi har 
andra förmåner som pensionslösningen och bonus beror ju 
på att företaget har fått något av oss, den flexibilitet som 
företaget får tack vara SFA används flitigt och är värd 
mycket för dem. 

När vi tecknade ett avtal om bonusen så var vi i förhandl-
ingarna eniga om att en framtida bonus inte skulle betalas 
genom att vi skulle tvingas stå tillbaka i vår löneutveckling.


