
Vi är värda en större del av kakan!
I förhandlingarna har båda parter konstaterat att vi ligger 
lägre i lön än andra industriarbetare och väsentligt lägre i 
förhållande till konkurrenter.
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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.

Lönejämförelser 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)

Förhandlingarna är fortfarande i ett låst läge!
- Företagets inställning är fortfarande att vi tjänar bra nog!

- Dagens Industris artikel om det högsta 
ordertrycket Scania har haft på 10 år!

Tycker inte du att 
du är värd mer?

Företaget fokuserar på att förklara varför dessa skillnader 
finns, medans facken tycker att det är helt orimligt.

Scania är bäst i klassen när det gäller att tjäna pengar på 
att bygga lastbilar.

Vi förtjänar att få en större del av de fina resultaten.

Det skiljer under 20 miljoner/år mellan företagets skambud 
och de nivåer som IF Metall har krävt. 

Det har Scania råd med!

Det går bra för Scania!
Vårt företag tjänar massor med pengar, mer än de flesta 
i Branschen. Dessutom ligger produktionsvolymerna på 
fortsatt höga nivåer, och vi kör både övertid och +SFA.

Se t.ex. vad Dagens Industri skrev om Scania!

Framtidens utmaningar!
Företagets representanter talar om stora utmaningar i 
framtiden. 

Vi måste bli effektivare, de skyhöga vinstmarginalerna 
skall hållas uppe även i framtiden och vi skall hålla nere 
våra utvecklingskostnader. 

Vem skall göra allt det här om inte vi?

Detta är inte bara utmaningar för företagsledningen. Det 
kommer att krävas hårt arbete inom hela företaget för att 
vi även fortsättningsvis skall stå starka.

Självklart så måste vi få bra betalt när vi 
tillsammans gör Scania till branschens 
mest lönsamma företag!


