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Var med och påverka
Färdriktningen ger insyn och möjlighet för dig som medlem att påverka 
AF:s inriktning och fokus.Den 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 2022.

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 företagets och koncernens representanter i 
beslutsforum, styrelser och möten. Genom tidig involvering kan vi 
förbättra utifrån medlemmars intressen. Sedan 2016 utgår vi ifrån föl-
jande principer för samverkan.

• Facken ska involveras tidigt i beslutsprocessen, så att deras  
synpunkter kan integreras i processen. 

• Samarbetet ska bygga på ömsesidigt förtroende och delat ansvar, 
vara pragmatiskt och fokusera på problemlösning. 

• Att arbeta tillsammans är en framgångsfaktor för Scania.  
Utgångspunkten är att företagsledning och fack är jämbördiga 
parter med delat ansvar för gemensamt fattade beslut. 

• Kommunikation kring beslut ska, där det är möjligt, ske  
gemensamt.

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.
af@scania.com, www.saco.se/scania 
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Arbetsmiljö
En god arbetsmiljö, delaktighet samt balans mellan krav och resurser 
främjar trivsel, hälsa, motivation och därmed prestation. 

Hållbart arbetsliv 
Medarbetare ska involveras i en dialog om balans mellan förväntning-
ar, resurser och prioriteringar med möjlighet att påverka sin situation. 
Återhämtning under arbetstid ska möjliggöras och uppmuntras. 

Det aktiva arbetet med förebyggande psykosocial hälsa bör tydliggöras 
och prioriteras. Kunskap om tidiga signaler på ohälsa öka och arbetet 
för ökad fysisk och psykisk trygghet förstärkas.  

Ändamålsenliga arbetsplatser 
Medarbetarinflytandet vid utformning och implementering av nya 
kontorslösningar i det hybrida arbetslivet behöver öka. Kontinuerlig 
utvärdering och involvering är en förutsättning för en god arbetsmiljö.  

Möteskulturen i det hybrida arbetslivet behöver utvecklas för att säker-
ställa inkludering. 

Typen av arbetsaktivitet ska kunna styra valet av arbetsplats. 

Tydligt arbetsmiljöansvar i transformationen
Vem som har arbetsmiljöansvaret i de nya organiationer som skapas 
under transformationen ska vara tydligt. 

Fortsatt flexibilitet 
Ett flexibelt arbetsliv möjliggör en bättre balans i livet. Distansarbete 
ska vara en del av normalläget.  

Det ska vara tydligt vad som gäller för övertidsavlösta avseende fri 
förläggning av arbetstid. 
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Förmåner
Förmåner ska skapa mervärde utöver anställningsvillkoren. Genom 
ett brett utbud och ökad flexibilitet kan fler medarbetare få del av 
förmåner vid olika tidpunkter i livet.

Ökat friskvårdbidrag
Medarbetares friskvård bör uppmuntras. För att minska risken att 
träning väljs bort av ekonomiska skäl behöver friskvårdsbidraget höjas 
till Skatteverkets nivå för skattefri personalförmån.

Deltidspension
Det ska vara möjligt att gå ner i tid vid 60 år med samma villkor som 
för 62+ lösningen. 

Tjänstepension efter 65
Scania ska betala in tjänstepension för medarbetare som fortsätter 
arbeta efter 65 års ålder. 

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.

Klimatsmart personalbil
Det ska finnas ett förmånligt personalbilutbud där de klimatsmarta 
alternativen är ekonomiskt fördelaktiga. 



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

Klimatsmarta kontor  
Kontorets klimatpåverkan ska mätas och visualiseras,  så att medarbe-
tare kan göra klimatsmarta val. Lokaler ska vara energieffektiva  
avseende belysning, ventilation och utrustning. Det ska finnas hållbar-
hetskrav på leverantörer av tjänster och elektronisk utrustning.  
Arbetsutrustningen ska återanvändas så långt som möjligt istället för 
att köpa nytt.

Hållbara transporter  
Klimatpåverkan till, från, samt i arbetet ska mätas och visualiseras så 
att medarbetare kan göra klimatsmarta val. Det ska vara lätt för medar- 
betare att välja andra alternativ än egen bil. T.ex. genom anslutning-
ar till och från kollektivtrafik samt rabatterade biljetter. Eller genom 
tjänster som gör det enklare för medarbetare att välja klimatsmarta 
transportlösningar. Scania Go ska vara ett attraktivt alternativ för fler. 
Fler ska ha tillgång till elcyklar samt fler och säkrare pendlings-cykel-
parkeringar med laddmöjlighet. 
 
Minskat koldioxidavtryck från tjänsteresor 
Verksamheten bör ha en koldioxidbudget för tjänsteresor att förhålla 
sig till, nedbruten så långt som möjligt. När tjänsteresor görs ska det 
vara enkelt att välja det färdsätt som ger minsta möjliga klimatavtryck. 
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Kompetens
Att tydligt kommunicera Scanias framtida kompetensbehov och ge 
goda förutsättningar till kontinuerlig kompetensutveckling bibehåller 
medarbetarnas attraktivitet på arbetsmarknaden.  

Rätt förutsättningar för kontinuerlig kompetensutveckling   
Det ska finnas förutsättningar, samt möjlighet att avsätta tid, för kom-
petensutveckling inom ordinarie arbetstid. Ett mål för tid avsatt till 
kompetensutveckling ska sättas, och kunna följas upp, både per medar-
betare och på övergripande företagsnivå.   

Medarbetares kompetensutveckling och utvecklingsplan ska dokument-
eras kontinuerligt och bli mindre beroende av organisationsförändring-
ar och chefsbyten.  

Kompetensutveckling kopplad till Scanias kompetensbehov  
Det framtida kompetensbehovet i verksamheten och kopplingen till 
företagets strategiska mål ska kommuniceras. Medarbetare ska av 
sina chefer uppmuntras att utveckla sin kompetens i linje med Scanias 
nuvarande och framtida behov. Aktuellt och relevant utbud av kom-
petensutveckling ska erbjudas genom hela karriären. Kunskapsutbyte 
kollegor emellan ska underlättas, uppmuntras och värdesättas.  

Tydlighet i klassificering, karriärutveckling och 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. Vid rekrytering ska karriärsteg, kar-
riärvägar och tjänstens klassificering tydligt framgå i annonsen. Globala 
karriärmöjligheter inom koncernen ska vara allmänt kända. 

Rådgivning inom karriär och kompetens  
Rådgivning och stöd inom karriär, kompetensutveckling och kompe-
tensskifte ska erbjudas  kopplat till Scanias behov. Detta för att ta till 
vara på medarbetares kompetens och vilja att stanna kvar och utvecklas 
inom Scania.    
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Ledarskap
Ledarskapet ska skapa förutsättningar för god arbetsmiljö och 
utveckling. Förväntningarna på ledare ska vara hållbara och ge 
utrymme för ett gott ledarskap.

Värdesätta gott ledarskap 
Scania ska verka för en kultur som uppmuntrar och ger möjlighet till 
ett inkluderande och anpassat ledarskap. Ledarskapet ska på alla 
nivåer genomsyras av Scanias kärnvärden och därigenom verka 
för individens bästa möjlighet att utvecklas och prestera, chef 
som medarbetare. 

Chefer som skapar psykologisk trygghet och ger medarbetare förutsät-
tningar att utvecklas ska premieras.

Hållbart ledarskap
Konstant tillgänglighet kan inte förväntas i någon position. Arbetstid-
en behöver följas och begränsas, oavsett om det utgår övertidsersät-
tning eller ej. De administrativa uppgifterna bör begränsas, för att ge 
utrymme för ett gott ledarskap och en sund arbetsbelastning.
 
Ledarskapsutveckling 
För att bedriva ett bra ledarskap är tid och budget för grupputveckling 
avgörande. Gruppens storlek måste vara hanterbar, för att möjliggöra 
frekventa samtal med gruppmedlemmar.

Tydliga karriärvägar, som uppmuntrar till gott ledarskap, behövs för att 
behålla och utveckla ledare. 
 
Stöd till ledare
Mentorskap och nätverk måste finnas tillgängliga för alla ledare.  
Det är viktigt att kontinuerligt ha tillgång till en plattform för förtroen-
defull dialog om komplexa ledarskapsutmaningar.

Nya ledare behöver en introduktion som stödjer dem att lyckas. För de 
dagliga uppgifterna, men också för strategisk riktning och för att uppnå 
ett välfungerande team.



Lön
Att ta karriärsteg och ta på sig mer ansvar och komplexa arbets- 
uppgifter ska löna sig genom hela yrkeslivet för akademiker på  
Scania. 

Lönestrategi på Scania
Scania måste ha en lönestrategi så att kortsiktiga och långsiktiga samt 
lokala och centrala beslut i lönefrågor kan samverka. Målet är att  
Scania ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett lönsamt bolag.

Chefernas mandat att sätta lön
Scanias chefer måste ha mandat att sätta lön. Både i lönerevisionen och 
vid alla andra tillfällen under året. 

Väl fungerande lönerevision 
Lönerevisionen ska vara smidig och meningsfull. Lönedifferentieringen 
måste öka så att det blir en drivkraft till goda prestationer. Löneutveck-
lingen ska ha en stark koppling till prestationen och inte begränsas av 
det interna relativa löneläget. 

Förbättrad lönestruktur
För att både upprätthålla lönestrukturen och höja lönenivån måste 
befordrings- och breddningspåslag under året öka. Det kräver att ökat 
ansvar, ny befattning, breddning, steg uppåt i en karriärväg alltid  
genererar ett lönepåslag när förändringen sker. 
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Mångfald, rättvisa  
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.

Inkluderande rekrytering
Vakanta tjänster ska utannonseras i enlighet med Scanias Policy, 
där enda undantaget är tf chefstjänster. Att annonsera tjänster utgör 
grunden för inkludering och är en möjliggörare för Skill capture, sam-
tidigt 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 i enlighet med Diskrimineringslagen arbeta 
med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika 
rättigheter och möjligheter. Alla former av diskriminering ska motver-
kas och medvetenheten kring kränkningar och trakasserier öka. Detta 
behöver uppmärksammas och arbetas aktivt med inom hela Scania.

Stöd kring funktionsvariationer
En koordinerande funktion inom företaget behövs för att ge stöd åt 
chefer och medarbetare i frågor kring funktionsvariationer. Alla medar-
betare, oavsett funktionsvariation, har rätt att känna sig inkluderade. 
Kunskapen om vilka beteenden och arbetssätt som riskerar 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.

Synliggör resultatet av mångfaldsarbetet
Scania är skyldigt att med aktiva åtgärder främja mångfald och jäm-
ställdhet. AF anser att resultatet av detta arbete ska följas upp och re-
dovisas regelbundet i rapporter tillgängliga för alla medarbetare. Likväl 
ska företaget definiera strategi och mål för mångfald och inkludering.
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Företagskultur
Scania ska vara ett företag att vara stolt över. Utifrån upplevelser, 
produkter och tjänster, som samhällsaktör, för sin syn på och sitt 
agerande gentemot medarbetarna, samt för det mervärde och den 
gemenskap det erbjuder medarbetare.

Ömsesidig lojalitet
Scania behöver se hela individen och dess livssituation. Medarbetare 
som är lojala och ställer upp för företaget ska kunna förvänta sig  
lojalitet i gengäld. De ska få stöd att bibehålla en god prestation i olika 
faser och händelser i livet, både i och utanför arbetet.

Nya arbetssätt
För att lyckas med ett nytt arbetssätt behöver medarbetarna vara  
utbildade och delaktiga, med möjligheter att påverka. Chefer behöver få 
stöd och utrustas med rätt verktyg för att leda förändringen.

En del av ett vinnande lag
Medarbetarna ska känna att de är en uppskattad del av ett vinnande 
lag. Prestationer som resulterar i värdefulla resultat för Scania och 
TRATON ska synliggöras och firas. Att dela framgång med kollegor och 
familj skapar stolthet och delaktighet.

Gemenskap
För att känna gemenskap måste det finnas social trygghet och goda  
möjligheter att bygga kollegiala relationer. Det ska finnas ekonomiskt 
och tidsmässigt utrymme för gruppstärkande aktiviteter.

Företags-, produkt- och kundkännedom
Framgångar och nyheter om våra produkter, tjänster och affärsom-
råden ska vara lättillgängliga för medarbetare. Det ska finnas lättill-
gänglig information om roller och arbetsområden i organisationen. För 
att säkerställa att vi utvecklas efter affärsbehov behövs en kontinuerlig 
kommunikation med nuvarande och framtida kunder. Det är viktigt att 
få feedback på arbetsresultat både från interna och externa kunder.
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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 propos-
als 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 2022. 

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 impor-
tance for decision-making within the company. 

AF collaborates with Scania, TRATON and Volkswagen
representatives in decision forums, boards and meetings. Through ear-
ly involvement, we can make an impact based on members’ interests. 
The following principles are valid since 2016:

• The unions must be involved early in the decision-making process,  
so that their views can be integrated into the process. 

• The collaboration is based on mutual trust and shared  
responsibility, is pragmatic and focus on problem solving. 

• Working together is a success factor for Scania. The starting point 
is that company management and unions are equal parties with 
shared responsibility for joint decisions. 

• Communication about decisions should, where possible, be made 
jointly.

A large number of members provides legitimacy in dialogue with 
the company and an increased mandate in various decisions. 
 
We value your views and suggestions for improvement.
Please contact any of our elected representatives for a dialogue.
af@scania.com, www.saco.se/scania 

mailto:brevlada.af%40scania.com?subject=
http://www.saco.se/scania 
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Work environment
A good work environment, involvement as well as balance between 
requirements and resources promotes well-being, health, motivation 
and thus performance.

Sustainable working life
Employees should be involved in a dialogue about the balance between 
expectations, resources and priorities, with the possibility to influence 
their situation. Recovery during working hours must be possible and 
encouraged.The active work with preventive psychosocial health should 
be clarified and prioritised. Knowledge of early signs of ill health needs 
to increase and the work for increased physical and psychological safety 
strengthened.

Appropriate workplaces
The employee influence when designing and implementing new of-
fice solutions in the hybrid landscape needs to increase. Continuous 
evaluation and involvement are prerequisites for a good work environ-
ment. The meeting culture in the hybrid working life needs to be devel-
oped to ensure inclusion. Type of activity should determine where the 
work is to be performed. 

Clear work environment responsibility in the transformation
It must be clear who is responsible for the work environment in the new 
organisations that are created during the transformation. 

Continued flexibility
A flexible working life enables a better balance in life. Remote work 
should be part of the normal situation.
It must be clear what applies to employees without overtime compensa-
tion, regarding disposition of working hours.
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Benefits
Benefits shall create extra value on top of the employment  
conditions. With a wide range and increased flexibility, more 
employees can gain from benefits in different life situations. 

Increased health allowance 
The well-being of employees should be encouraged. To reduce the risk 
of training being rejected due to economic reasons the health allowance 
should be raised to the Swedish Tax Agency level for tax-free personnel 
benefits. 

Part-time pension 
It should be possible to use the same solution called 62+ from the age 
of 60.  

Occupational pension after 65 
Scania should pay occupational pension to employees working past the 
age of 65. 

Parental pay 
It should be possible to divide parental leave into several periods of 
time without losing parental pay. The time limit for when parental pay 
can be paid out should be extended beyond today’s 18 months. 

Extra vacation days 
It should be possible to change the extra vacation pay to extra vacation 
days.  

Climate-smart personnel car  
There should be a favorable personnel car offering where the cli-
mate-smart alternatives are economically advantageous. 
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Climate impact
Visualizing and setting goals for Scania’s climate impact makes it eas-
ier for employees to make climate-smart choices.

Climate-smart offices
The office’s climate impact must be visualized so that the employee 
can make climate-smart choices.  Premises must be energy efficient in 
terms of lighting, ventilation and equipment. There must be sustaina-
bility requirements for service providers and electronic equipment. 
The work equipment must be reused as far as possible instead of buying 
new.
 
Sustainable transport
The climate impact to, from, and at work must be visualized so that 
the employee can make climate-smart choices.  It should be easier for 
employees to choose other alternatives than their own car, e.g. through 
connections to and from public transport and discounted tickets. 
Or through services that make it easier for employees to choose cli-
mate-smart transport solutions. Scania Go should be an attractive op-
tion for more people. More people should have access to electric bikes 
and more and safer commuter bike parking with charging possibilities. 
  
Reduced carbon footprint from business travel
The business should have a carbon budget for business travel to  
relate to, broken down as far as possible. When making business trips, 
it should be easy to choose the mode of travel that gives the least  
possible climate footprint. 
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Competence
To clearly communicate Scania’s future skills needs and provide good 
conditions for continuous competence development, maintains the 
employees’ attractiveness in the labour market. 

Right conditions for continuous competence development 
There must be prerequisites, as well as opportunities to set aside time, 
for competence development within regular working hours. A target for 
time allocated to competence development must be set, and be able to 
be followed up, both per employee and at an overall company level.

Employees’ competence development and development plans must be 
documented continuously and become less dependent on organization-
al changes and changes of management. 

Competence development linked to Scania’s needs 
The future competence needs in the business and the connection to the 
company’s strategic goals must be communicated. Employees should 
be encouraged by their managers to develop their skills in line with 
Scania’s current and future needs. Current and relevant range of skills 
development must be offered throughout the career. Knowledge ex-
change between colleagues must be facilitated, encouraged and valued. 

Clarity in classification, career development and 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 fol-
lowed up during development discussions. Steps between career paths 
should be encouraged. When recruiting, career steps, career paths and 
the classification of the position must be clearly stated in the adver-
tisement. Global career opportunities within the group must be widely 
known.

Career and competence advice 
Advice and support in careers, competence development and compe-
tence shift shall be offered linked to Scania’s needs. This is to take ad-
vantage of employees’ skills and willingness to stay and develop within 
Scania. 
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Leadership
The leadership must create the conditions for a good working environ-
ment and development. Expectations on leaders must be sustainable 
and give room for good leadership.  

Value good leadership
Scania must work for a culture that encourages and provides opportu-
nities for inclusive and adapted leadership. Scania’s core values should 
incuse through all levels of leadership and thereby work to give every 
individual the best opportunity to develop and perform, manager as 
employee.

Managers who create psychological safety and give employees the con-
ditions to develop should be rewarded.

Sustainable leadership
Constant availability cannot be expected in any position. The working 
time needs to be followed and limited, regardless if overtime is compen-
sated or not. The administrative tasks should be limited, to give room 
for good leadership and a healthy workload. 
 
Leadership development 
To conduct a good leadership, time and budget for team development is 
crucial. The size of the team needs to be manageable, to enable frequent 
talks with team members.  
Clear career paths, that encourage good leadership, are needed to keep 
and develop leaders. 
 
Support to leaders
Mentorship and networks must be available for all leaders. It is  
important to continuously have access to a platform for trustful  
dialogue about complex leadership challenges. 

New leaders need an onboarding that supports them to succeed.  
For the daily tasks, but also for strategic direction and to achieve  
a well-functioning team. 
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Salary
Taking career steps and taking on more responsibilities and complex 
tasks shall pay off throughout the professional life of graduates at 
Scania. 

Salary strategy at Scania
Scania must have a salary strategy so that short-term and long-term as 
well as local and central decisions on salary can work together. The goal 
is for Scania to be an attractive employer and a profitable company.

Managers’ mandate to set salary
Scania’s managers must have a mandate to set salaries. Both in the 
salary revision and at all other times during the year.

Well-functioning salary revision
The salary revision must be smooth and meaningful. The salary dif-
ferentiation must increase so that it becomes a driving force for good 
performance. The salary development must have a strong connection to 
the performance and not be limited by the internal relative salary level.

Improved salary structure
To both maintain the salary structure and raise the salary level,  
promotion and broadening surcharges must increase throughout the 
year. It requires that increased responsibility, new position, broaden-
ing, steps up in a career path always generate a salary increase when 
the change takes place.
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Diversity, equity  
and inclusion
All employees at Scania should feel that they can be themselves in their 
work, with an equal opportunity to develop based on their unique 
abilities.

Inclusive recruitment
Vacancies must be advertised in accordance with Scania’s Policy, where 
the only exception is acting managerial positions. To advertise positions 
forms the basis for inclusion and is an enabler for skill capture, while at 
the same time giving employees a greater opportunity to influence their 
own careers. Active work is required to reduce the risk of homosociali-
ty - 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 violation
All units at Scania must, in accordance with the Discrimination Act, 
work with active measures to prevent discrimination and promote equal 
rights and opportunities. All forms of discrimination must be counter-
acted. Awareness of violations and harassment must be increased. This 
has to be recognised and actively worked on within all parts of Scania.

Support regarding functional variations
All employees, regardless of functional variation, have the right to feel 
included. A coordinating function within the company is needed to pro-
vide support to managers and employees in these matters. 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 conditions to perform and thrive. 
Further the company should define strategy and goals when it comes to 
diversity and inclusion.

Makes the result of the diversity work visible
Scania is committed to promote diversity and gender equality through 
active measures. AF believes that the results of the work should be fol-
lowed up and reported regularly in reports available to all employees.
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Corporate culture
Scania should be a company to be proud of. In terms of experiences, 
products and services, as a societal actor, for its view of and its  
actions towards employees, as well as for the added value and sense 
of belonging it offers employees.

Mutual loyalty
Scania needs to see the whole individual and their life situation.  
Employees who are loyal and stand up for the company should be able 
to expect loyalty in return. They must be supported to maintain a good 
performance at different phases and events in life, both in and out of 
work.

New ways of working
To be successful in a new way of working, employees need to be trained 
and involved, with possibilities to influence. Managers need to be  
supported and equipped with the right tools to lead the change.

Part of a winning team
Employees should feel that they are an appreciated part of a winning 
team. Achievements that result in valuable results for Scania and 
TRATON 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 social safety and good  
opportunities to build collegial relationships. There must be financial 
and time space for group strengthening activities.

Company, product and customer knowledge
Successes and news about our products, services and business areas 
must be easily accessible to employees. There must be easily accessible 
information about roles and work areas in the organization. To ensure 
that we develop according to business needs, a continuous communi-
cation with current and future customers is needed. It is important get 
feedback on work result both from internal and external customers.



Visst är du väl med i 
Akademikerföreningen?
 
Om inte – bli det här så att vi kan fortsätta att driva viktiga frågor.  

AF samlar akademiker på Scania och har över 3300 medlemmar,  
varav över 500 är chefer. Som medlem kan du kontakta oss för att få 
råd och stöd i arbetslivet, utifrån din egen situation.

Du kan även engagera dig som förtroendevald. För varje område i 
Färdriktningen finns en arbetsgrupp. Var med och påverka inom ett 
område som intresserar dig. Läs mer här.

Surely you are part of the  
Union for University Graduates?
 
If not - join us here so we can continue to work for important issues.

AF gathers academics at Scania and has over 3300 members,
of which over 500 are managers. As a member, you can contact us to 
get advice and support in working life, based on your own situation.

You can also get involved as a representative. There is a working group 
for each area in the Roadmap. Be involved and make an impact in an 
area that interests you. Contact us here to get more information.

Akademikerföreningen på Scania
www.saco.se/scania

https://www.saco.se/lokala-webbplatser/akademikerforeningen-pa-scania/bli-medlem/
https://www.saco.se/lokala-webbplatser/akademikerforeningen-pa-scania/Fortroendevald/
https://www.saco.se/en/lokala-webbplatser/akademikerforeningen-at-scania/join-us/
https://www.saco.se/lokala-webbplatser/akademikerforeningen-pa-scania/kontakt/

