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Var med och påverka
Färdriktningen ger insyn och möjlighet för dig som medlem att 
påverka AF:s inriktning och fokus.

Färdriktningen baseras på förslag som kommit in till AF:s  
förtroendevalda under året. Många medlemmar har även tagit 
chansen att svara på en enkät om vad AF bör fokusera på under 
2021.

För att nå framgång inom årets fokusområdet krävs aktiva  
medlemmar, samverkan och en hög anslutningsgrad.

Aktiva medlemmar ger kunskap om hur förändringar i  
verksamheten påverkar eller tros kunna påverka våra  
medlemmar  på Scania. Genom god kunskap blir AF:s bidrag av 
stor betydelse för beslutsfattande inom företaget. 

AF samverkar med Scanias, TRATONs och Volkswagens  
representanter i beslutsforum, styrelser och möten. Genom tidig 
involvering kan vi påverka beslut utifrån medlemmars intressen.

Hög anslutningsgrad ger legitimitet i dialog med företaget 
och ett ökat mandat i olika beslutsforum.
 
Vi värdesätter dina synpunkter och förbättringsförslag.  
Kontakta gärna någon av oss förtroendevalda för en dialog.

08-553 826 15
brevlada.af@scania.com
www.saco.se/scania 
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Arbetsmiljö
En god arbetsmiljö, oavsett arbetsplats, samt balans mellan 
krav och resurser främjar trivsel, hälsa, motivation och därmed 
prestation.

Hälsosam arbetsbelastning
Medarbetare ska involveras i en dialog om balans mellan förväntningar 
och resurser, med möjlighet att påverka situationen. Medarbetare ska 
känna till vad som är prioriterat. Återhämtning under arbetstid, i form 
av pauser, ska möjliggöras och uppmuntras.

Flexibelt arbetsliv
Flexibelt arbetsliv i form av tid och plats, upplevs positivt av många. 
Distansarbete ska vara en del av normalläget för var arbete utförs.  
Den fysiska såväl som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska 
säkerställas oavsett var arbetet utförs. Att det finns möjlighet till  
återhämtning och riktlinjer för tillgänglighet är en förutsättning.

Arbetsplats hemma
Leasing eller bidrag till utrustning, såsom arbetsstol och höj- och  
sänkbart skrivbord ska erbjudas för att säkerställa en hälsosam och  
ändamålsenlig hemarbetsplats. Kunskap och stöd i frågor som  
ergonomi, digitalt arbete, samarbete på distans och tidiga signaler på 
ohälsa måste öka.

Attraktiva och funktionella kontor
I den nya mixen av kontorsnärvaro och distansarbete måste kontoren 
anpassas för att vara ändamålsenliga, säkra individens effektivitet och 
välbefinnande, samt främja kreativitet och samarbete. Det måste finnas 
tillräckligt utrymme med områden för kreativt arbete och lagarbete, 
konferensrum, tysta rum och platser för återhämtning och reflektion. 

Digital arbetsmiljö
En bra och användarvänlig digital arbetsmiljö bidrar till en attraktiv 
arbetsplats och minskad stress. Skyddsronder för digital arbetsmiljö 
bör införas och tillämpas. 
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Förändringsresan
Genom att involvera medarbetare vid förändrade arbetssätt och 
nya tekniker, skapas en förståelse som förenklar implementerin-
gen. För att skapa trygghet behöver villkor och etiska aspekter 
tas i beaktande.

Nya arbetssätt
För att lyckas med övergången till agilt arbetssätt behöver medarbetare 
och ledningsgrupper utbildas och involveras med möjlighet att påverka 
förändringen. Riskanalyser av förändringen i arbetssättet ska göras.

Trygghet vid omorganisation
Scania ska ha enhetliga och kända processer för omorganisation med 
tidig involvering av fack och medarbetare. Processerna ska vara skal-
bara för att kunna hantera förändringar av olika storlek. Vid organisa-
tionsförändringar ska medarbetare behålla sin anställningstrygghet. 
Komplexitet i tjänsten ska bibehållas eller utvecklas och stämma över-
ens med medarbetarens villkor.
 
Etiska aspekter
Etiska aspekter måste övervägas både vid utveckling och användning av 
ny teknik. Det ska vara tydligt hur medarbetare ska agera om en etisk 
risk upptäcks.



Klimatpåverkan
Att visualisera och sätta mål för Scanias klimatpåverkan  
underlättar för medarbetare att göra klimatsmarta val.

Målsatt och visualiserad klimatpåverkan
För att minska klimatpåverkan bör det finnas en koldioxidbudget som 
verksamheten har att förhålla sig till, nedbruten så långt som möjligt. 
Genom att visualisera vår klimatpåverkan, blir det enklare för  
medarbetare att göra klimatsmarta val. 

Klimatsmart mat
Scania ska säkerställa att det finns ett utbud av god, varierad, närings-
rik och klimatsmart mat i våra restauranger och kiosker. 

Klimatsmarta kontor
Lokaler ska vara energieffektiva avseende belysning, ventilation och 
utrustning. Det ska finnas hållbarhetskrav på leverantörer av tjänster 
och elektronisk utrustning, såsom mobiler och datorer. Sopsortering 
ska möjliggöras och uppmuntras, även i kontorsmiljö. Engångsartiklar 
ska undvikas vid dryckesautomater och kiosker. 

Hållbara transporter
Scania ska underlätta för medarbetare att välja klimatsmarta transport- 
lösningar till, från, samt i arbetet. Exempelvis genom ökad rutt/tur-
täthet för Scania Go, fler elcyklar samt fler och säkrare pendlings- 
cykelparkeringar. Transporttiden kan därigenom minska eller kunna 
användas till arbete, återhämtning eller vardagsmotion. Dessutom bör 
förmånliga och klimatsmarta personalbilar och tjänstebilar erbjudas. 
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Kompetensskifte
Att tydligt kommunicera Scanias framtida kompetensbehov  
och ge goda förutsättningar till kompetensväxling bibehåller  
medarbetarnas attraktivitet på arbetsmarknaden.

Karriärcoachning
Karriärcoachning ska erbjudas för att ta till vara på medarbetares  
kompetens och vilja att stanna kvar och utvecklas inom Scania.

Kompetensplanering
Det framtida kompetensbehovet i verksamheten ska kommuniceras. 
Aktuellt och relevant utbud av kompetensutveckling ska erbjudas  
genom hela karriären. Kunskapsutbyte kollegor emellan ska  
underlättas, uppmuntras och värdesättas.

Tydliga karriärvägar
Karriärvägar för samtliga verksamhetsområden ska finnas beskrivna. 
Medarbetare ska känna till hur deras tjänst är klassificerad i förhål-
lande till andra tjänster. Plan och krav för nästa steg inom karriärvägen 
ska tydliggöras och följas upp under utvecklingssamtal. Steg mellan 
karriärvägar ska uppmuntras.

Rätt förutsättningar för kompetensutveckling
Medarbetare ska uppmuntras att utveckla sin kompetens i linje med 
Scanias nuvarande och framtida behov. Medarbetarna måste få 
förutsättningar för kompetensutveckling inom ordinarie arbetstid.  
Medarbetares kompetensutveckling och utvecklingsplan ska  
dokumenteras kontinuerligt och bli mindre beroende organisations-
förändringar och chefsbyten. 
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Ledarskap
För att alla medarbetares kompetens och unika perspektiv ska 
tas tillvara måste det finns förutsättningar att bedriva ett gott 
ledarskap.

Värdesätta gott ledarskap
Scania ska verka för en kultur som uppmuntrar och ger möjlighet till 
ett inkluderande och anpassat ledarskap. Chefer som ger medarbetare 
förutsättningar att utvecklas ska premieras. Vid rekrytering till chefs-
rollen ska det finnas krav på goda ledaregenskaper.

Rätt förutsättningar
Det ska finnas rätt förutsättningar att bedriva ett gott ledarskap.  
Ledarskapsutbildning, begränsad gruppstorlek, rimlig arbetsbelastning 
och förväntansbild samt tydlig befattningsbeskrivning och organisation 
är viktiga delar. Det ska finnas tid för ledarskapet och en regelbunden 
dialog med medarbetarna inom ordinarie arbetstid. Det ska vara 
möjligt att ge sina medarbetare en rimlig arbetsbelastning och tid för 
återhämtning för att undvika ohälsa.

Stöd i ledarskapet
Stöd i form av t.ex. chefsnätverk och mentorskap för dialog och  
reflektion kring ledarskap ska finnas tillgängligt för alla chefer.  
Ledarskapet ska kontinuerligt diskuteras, stöttas och följas upp av  
närmaste chef. Distansarbetet kräver särskilt stöd till chefer för att de 
ska kunna utöva sitt arbetsmiljöansvar och leda på distans.
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Lön & förmåner 

Lönesystem och lönesättning ska utformas så att det blir en drivkraft 
för utvecklingen av medarbetarnas kompetens och arbetsuppgifter. 
Förmåner ska skapa mervärde utöver anställningsvillkoren.

Bra lönekarriär
Det ska vara möjligt att ha en bra löneutveckling genom hela yrkes-
livet på Scania. Kollektivets lönespridning/lönespännvidd måste öka 
till snittet för motsvarande arbetsplatser.

Ökad lönedifferentiering 
Lönedifferentieringen inom en grupp och mellan grupper måste öka så 
att den skapar drivkraft till värdeskapande prestationer för företaget. 

Löneglidning mellan revisioner
Kollektivets befordrings- och breddningspåslag mellan revisioner ska 
vara tillräckligt stort för att upprätthålla eller förbättra lönestrukturen. 
Synnerligen goda prestationer, ökat ansvar, ny befattning, breddning 
och steg uppåt i en karriärväg ska generera ett lönepåslag. Chefsbyten 
och organisationsförändringar ska inte påverka medarbetarens löne- 
utveckling negativt. 

Tjänstepension efter 65
Scania ska betala in tjänstepension för medarbetare som fortsätter 
arbeta efter 65 års ålder. Det ska vara möjligt att gå ner i tid vid 60 år 
med samma villkor som för 62+ lösningen. 

Föräldralön
Det ska vara möjligt att dela upp föräldraledigheten i flera perioder 
med bibehållen föräldralön. Den bortre gränsen för när föräldralön kan 
betalas ut, bör förlängas bortom dagens 18 månader.

Extra semesterdagar
Det ska vara möjligt att växla semestertillägget till extra semesterdagar.
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Mångfald, jämställdhet 
och inkludering 
Alla medarbetare på Scania ska känna att de kan vara sig 
själva i sitt arbete, med lika möjlighet att utvecklas utifrån sina 
unika förmågor. 

Rekrytering
Alla vakanta tjänster ska utannonseras. Det ökar chansen att hitta den 
bästa bredden av erfarenheter, kunskaper och tankesätt, samtidigt som 
det ger medarbetare större möjlighet att påverka sin egen karriär.  
Aktivt arbete krävs för att minska risken för homosocialitet - att lika 
väljer lika. Exempelvis genom att säkerställa att det finns en manlig och 
en kvinnlig slutkandidat vid chefsrekrytering.

Aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkning
Alla enheter på Scania ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga 
diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.  
Alla former av diskriminering ska motverkas och medvetenheten kring 
kränkningar och trakasserier öka. 

Inkludering
Alla medarbetare, oavsett funktionsvariation, har rätt att känna sig 
inkluderade. Kunskapen om vilka beteenden och arbetssätt som risker-
ar att vara exkluderande måste öka. Kommunikation ska ske på ett sätt 
som ger alla möjlighet att vara delaktiga. Arbetsmiljön ska anpassas så 
att alla har förutsättningar att prestera och trivas.



Scaniaanda & 
företagskultur
Scania ska vara ett företag att vara stolt över. Produktmässigt, 
som samhällsaktör, för sin syn på och sitt agerande gentemot 
medarbetare, samt för det mervärde det erbjuder anställda. 

Ömsesidig lojalitet
I en tid av stor förändring med höga leveranskrav måste Scania fortsatt 
se hela individen och dess livssituation. Medarbetarna som är lojala och 
ställer upp för företaget ska kunna förvänta sig lojalitet i retur.  
Det ska finnas stöd för att bibehålla en god prestation vid olika faser 
och händelser i livet, både i och utanför arbetet. 

Gemensam värdegrund
För att både nya och gamla medarbetare ska kunna agera enligt våra 
värderingar måste alla enheter arbeta aktivt och kontinuerligt med att 
befästa Scaniahuset.

Del av ett vinnande lag
Medarbetare ska känna att de är en uppskattad del av ett vinnande lag. 
Prestationer som resulterar i värdefulla resultat för Scania ska synlig-
göras och firas. Att dela framgångar med kollegor och familj skapar 
stolthet och delaktighet.

Gemenskap 
För att känna gemenskap måste det finnas goda möjligheter att bygga 
kollegiala relationer. Det måste finnas mötesplatser och mötestillfällen, 
både digitala och fysiska, samt ekonomiskt och tidsmässigt utrymme 
för gruppstärkande aktiviteter. 

Mervärde utöver anställningsvillkor
Scania ska erbjuda ett mervärde utöver anställningsvillkoren för att 
vara “mer än bara ett jobb”. Sociala aktiviteter och förmåner, där även 
medarbetares familjer kan inkluderas ger mervärde, samt att vara en 
god samhällsaktör som medarbetare kan vara stolta över.
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Make a difference
Our Roadmap provides insight and opportunity for you as a 
member to influence AF’s direction and focus. 

It is based on proposals submitted to AF’s elected representatives 
during the year. Many members have also taken the opportunity 
to answer a survey on what AF should focus on in 2021. 

Achieving success in this year’s focus areas requires active  
members, collaboration and a large number of members. 

Active members provides knowledge of how changes in
the business affect, or is believed to affect, our members at  
Scania. Through good knowledge, AF’s contribution is of great 
importance for decision-making within the company. 

AF collaborates with Scania, TRATON and Volkswagen
representatives in decision forums, boards and meetings. 
Through early involvement, we can make an impact based on 
members’ interests. 

A large number of members provides legitimacy in dialogue 
with the company and an increased mandate in various decision- 
making forums. 
 
We value your views and suggestions for improvement.
Please contact any of our elected representatives for a dialogue.

08-553 826 15
brevlada.af@scania.com
www.saco.se/scania 
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Work environment
A good work environment, regardless of workplace, as well as 
balance between requirements and resources, promotes well- 
being, health, motivation and thus performance. 

Healthy workload
Employees must be involved in a dialogue about the balance between 
expectations and resources, with the possibility to influence the situ-
ation. Employees must know which tasks and projects are prioritized. 
Recovery during working hours, like short breaks, must be possible and 
encouraged. 

Flexible working life 
Flexible working life, in time and place, is experienced positively by 
many. Remote work must be part of the normal for where work is per-
formed. The physical as well as the organizational and social work en-
vironment must be ensured regardless of where the work is performed. 
Possibility of recovery and guidelines for accessibility is a prerequisite. 

Workplace at home 
Leasing or subsidies for equipment, such as a work chair and a height- 
adjustable desk, must be offered to ensure a healthy and appropriate 
home workplace. Knowledge and support of ergonomics, digital work, 
remote collaboration and early signals of ill health must increase. 

Attractive and functional offices 
In the new mix of office presence and remote work, the offices must 
be adapted to be appropriate, ensure the individual’s efficiency and 
well-being, and promote creativity and collaboration. There must be 
areas for creative work and teamwork, conference rooms, quiet rooms 
and spaces for recovery and reflection. 

Digital work environment 
A good and user-friendly digital work environment contributes to an 
attractive workplace and reduced stress. Safety inspection tours for 
digital work environment should be introduced and applied. 
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Transition journey
By involving employees in changing working methods and  
new technologies, an understanding is created that simplifies 
implementation. In order to create security, conditions and  
ethical aspects need to be taken into account.

New ways of working 
To succeed in the transition to an agile way of working, employees and 
management teams need to be trained and involved, with a possibility 
to influence. Risk analyzes of the change in working methods must be 
carried out. 

Security in reorganizations
Scania must have uniform and known processes for reorganisation with 
early involvement of unions and employees. The processes must be 
scalable to be able to handle changes of different sizes. In the event of 
organisational changes, employees must maintain their job conditions 
and complexity in their role.
 
Ethics 
Ethical aspects must be considered both in the development and use of 
new technology. It must be clear how employees should act if an ethical 
risk is discovered. 
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Climate impact
Visualising and setting goals for Scania’s climate impact makes 
it easier for employees to make climate-smart choices. 

Targeted and visualised climate impact
To reduce climate impact, there must be a carbon budget that the  
business has to deal with, broken down as far as possible.  
By visualizing our climate impact, it will be easier for employees to 
make climate-smart choices.

Climate-smart food 
Scania must ensure that there is a range of good, varied, nutritious and 
climate-smart food in our restaurants and kiosks.

Climate-smart offices 
Premises must be energy efficient in terms of lighting, ventilation  
and equipment. There must be sustainability requirements for  
suppliers of services and electronic equipment, such as mobile phones 
and computers. Waste sorting must be made possible and encouraged, 
even in an office environment. Disposable items should be avoided at 
vending machines and kiosks.

Sustainable transport 
Scania must make it easier for employees to choose climate-smart 
transport solutions to, from, and at work. For example, through  
increased routes / frequency for Scania Go, more electric bicycles and 
more and safer commuter bicycle parkings. The transport time can 
thereby be reduced or can be used for work, recovery or everyday  
exercise. In addition, affordable and climate-smart staff cars and  
company cars should be offered.



Competence shift
To clearly communicate Scania’s future skills needs and  
provide good conditions for competence development,  
maintains the employees’ attractiveness in the labour market.

Career coaching 
Career coaching must be offered to take advantage of employees’ skills 
and willingness to stay and develop within Scania. 

Competence planning based on future needs 
The future competence needs in the business must be communicated. 
Current and relevant range of skills development must be offered 
throughout the career. Knowledge exchange between colleagues must 
be facilitated, encouraged and valued. 

Clear career paths 
Career paths for all business areas must be described. Employees must 
know how their role is classified in relation to other services. Plans and 
requirements for the next step in the career path must be clear and  
followed up during development discussions. Steps between career 
paths must be encouraged. 

Right conditions for competence development
Employees should be encouraged to develop their skills in line with  
Scania’s current and future needs. Employees must be given the  
conditions for competence development within regular working hours. 
Employee competence development and development plans must be 
documented continuously and become less dependent of organisational 
changes and changes of management.
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Leadership
For all employees’ skills and unique perspectives to be utilised, 
there must be conditions for good leadership.

Value good leadership
Scania must work for a culture that encourages and provides opportu-
nity for inclusive and adapted leadership. Managers who give employ-
ees the conditions to develop must be rewarded. When recruiting for 
the managerial role, there must be requirements for good leadership.

Right preconditions
There must be right conditions for conducting good leadership.  
Leadership training, limited group size, reasonable workload and  
expectations, clear job description and organization are important 
parts. There must be time for leadership and a regular dialogue with 
employees within regular working hours. It must be possible to give 
your employees a reasonable workload and time for recovery to avoid 
ill health.

Leadership support
Support in the form of, for example, mentorship for dialogue and  
reflection on leadership and managerial networks must be available to 
all managers. Leadership must be continuously discussed, supported 
and followed up by the immediate manager. Remote work requires  
special support for managers to be able to exercise their work  
environment responsibility and for remote leadership.



Salary & benefits 

Salary systems and salary setting must be designed to become a driv-
ing force for the development of employees’ skills and tasks. Benefits 
should create added value in addition to the terms of employment. 

Good salary career
It must be possible to have a good salary development throughout the 
professional life at Scania. The collective salary spread / salary span 
must increase to the average for corresponding workplaces. 

Increased salary differentiation 
Salary differentiation within a group and between groups must increase 
to become a driving force for value-creating performance. 

Salary drift between revisions 
The collective increment for promotion and broadened between 
revisions, must be large enough to maintain or improve the salary 
structure. Particularly good performance, increased responsibility,  
new position, broadening and steps upwards in career paths must  
generate salary increase. Change of manager and organisational  
changes must not adversely affect the salary development. 

Occupational pension after 65 
Scania should pay occupational pensions for employees who continue 
working after the age of 65. It should be possible to reduce working 
hours at 60 years with the same conditions as for the 62+ solution. 

Parental salary 
It should be possible to divide the parental leave into several periods 
while maintaining parental salary. The far limit for when parental  
salary can be paid should be extended beyond the current 18 months. 

Extra vacation days 
It should be possible to exchange the holiday supplement for extra 
vacation days. 
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Diversity, gender  
equality & inclusion
All employees at Scania should feel that they can be themselves 
in their work, with equal opportunity to develop based on their 
unique abilities.  

Recruitment 
All vacant positions must be advertised. It increases the chance of  
finding the best width of experience, knowledge and mindset. It also 
provides employees with the opportunity to influence their own career.
Active work is required to reduce the risk of homosociality - that equals 
choose equals. For example, by ensuring that there is a male and a 
female final candidate in manager recruitment.

Active measures against discrimination and victimisation
All units at Scania must work with active measures to prevent  
discrimination and promote equal rights and opportunities. 
All forms of discrimination must be counteracted and awareness of 
victimisation and harassment increase. 

Inclusion 
All employees, regardless of functional variation, have the right to feel 
included. Knowledge of which behaviors and working methods are at 
risk of being exclusive must increase. Communication must take place 
in a way that gives everyone the opportunity to participate. The work 
environment must be adapted so that everyone has the right conditions 
to perform and thrive. 



Scania spirit & 
corporate culture 
Scania should be a company to be proud of. In terms of product, as a 
societal actor, for its view of and actions towards employees, as well 
as for the added value it offers employees.

Mutual loyalty
In a time of great change with high delivery requirements, Scania must 
continue to see the whole individual and its life situation. Employees 
who are loyal and stand up for the company should be able to expect 
loyalty in return. There must be support to maintain a good perfor-
mance at different phases and events in life, both in and out of work.

Common values
For both new and old employees to be able to act in accordance with 
our values, all units must work actively and continuously to consolidate 
Scaniahuset.

Part of a winning team
Employees should feel they are an appreciated part of a winning team. 
Achievements that result in valuable results for Scania must be made 
visible and celebrated. Sharing success with colleagues and family 
creates pride and participation.

Sense of belonging 
To get a sense of belonging, there must be good opportunities to build 
collegial relationships. There must be places to meet and meeting 
opportunities, both digital and physical, as well as financial and time 
space for group-strengthening activities.

Added value in addition to employment conditions
Scania must offer added value in addition to the terms of employment 
to be “more than just a job”. Social activities and benefits, that also 
include employees’ families, create added value, as well as being a good 
actor in society that employees can be proud of. 
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