
Verksamhets-
berättelse
Activity report

2021 Akademikerföreningen på Scania
sedan 1956



Med 3200 medlemmar har vi 

Inflytande att  
förbättra Scania 

– för dig som är akademiker - 

With 3200 members, we can 
Make an impact  

to improve Scania 
– for university graduates - 



Innehåll 
Kort om AF      1
Ökat medlemsantal     2
Förtroendevalda     2
Fokusområden     5
Forum och styrelser     11
Medlemsmöten     13
Förhandlingar     16
Individuellt stöd     17
Kommunikation     17
Interna aktiviteter     18
Ekonomi      18

Content
AF in brief      19
More members     20
Elected representatives    20
Focus areas      23
Forums and boards     29
Member meetings     31
Negotiations      34
Individual support     35
Communication     35
Internal activities     36
Economy      36



Kort om AF
AF företräder samtliga Saco-förbunds medlemmar på Scania  
och har idag 3200 medlemmar. Vi når inflytande genom  
samverkan, aktiva medlemmar och en hög anslutningsgrad.

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 följande 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.

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

Hög anslutningsgrad ger legitimitet i dialog med företaget 
och ökade mandat för AF i olika beslutsforum.

AF bildades 1955 och är den naturliga intresseorganisationen för 
universitets- och högskoleutbildade. Utöver varje medlems avgift 
till sitt centrala förbund, tillkommer ingen extra avgift för att vara 
medlem i AF.

Sedan 2012 drivs Akademikerföreningen på Scania som en ideell 
förening med organisationsnummer 802465-3225.
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Ökat medlemsantal
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Alla medlemmar som bidrog 
med tankar om vad AF kan göra 
för att bli fler och skapa mer 
medlemsnytta, fick under våren 
en fröpåse. Vi tog därefter emot 
fina bilder på ringblommor!

Förtroendevalda
 
Styrelseledamöter   

Lisa Lorentzon   ordförande
Christina Widén  vice ordförande 
Rickard Ångman  ledamot
Mehran Arefi   ledamot 
Emma Collin   ledamot
Lovisa Appelberg  ledamot
Magnus Ramstedt  ledamot (föräldraledig tom 16/4)
Jonas Hävner  ledamot
Daniel Bergquist  ledamot

I Luleå finns en lokal styrelse som representerar AF:s  
medlemmar inom den delen av Scanias organisation. 

Anders Eriksson   ordförande
Mikael Juntti   vice ordförande
Towe Nordin   ledamot
Herman Klug   ledamot
Evelina Lindström  ledamot (slutade 17/9)
Fredrik Sundström  ledamot
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Kontaktpersoner
Under året har ca 40 kontaktpersoner arbetat för AF. De är 
fackligt förtroendevalda enligt förtroendemannalagen och repre-
senterar AF:s medlemmar vid lokala MBL-förhandlingar rörande 
organisationsförändringar, chefstillsättningar etc. De ingår även i 
arbetsgrupper.

Valnämnd
Valnämnden utgjordes av Hans Östman, Maria Leufven och 
Emma Leeb-Lundberg.

Revisorer
Maria Lönnelid-Brauer och Anna Krishtal var revisorer.

Referensgrupp
Inom R&D träffas en referensgrupp regelbundet. Den rådfrågas 
av AF:s representanter i VW-forum, exempelvis inför beslut kop-
plade till synergiprojekt inom koncernen. Medlemmar som ingår 
i gruppen är förtroendevalda för AF.
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Skyddsombud
AF har under året haft sju tillsatta skyddsombud som bl a deltagit 
vid arbetsmiljöronder, riskanalyser samt i riskbedömningar för 
att minska smittspridningen av Covid-19 på arbetsplatsen.

Christina Widén, Frank Schlüter, Lars-Olov Westerberg, Richard 
Andersson, Carin Magnusson, Stina Winegarner och Jonas Am-
ren.

Enligt arbetsmiljölagen har skyddsombud som övergripande  
uppgift att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor, verka för 
en tillfredställande arbetsmiljö och vaka över skyddet mot ohälsa 
och olycksfall.

Fackligt arbete på heltid
Majoriteten av AF:s förtroendevalda utför sitt fackliga arbete som 
en deltidssyssla. Efter en utökning med två personer vid halvårs-
skiftet så arbetar sex personer heltid för Akademikerföreningen. 
Organisatoriskt tillhör de People & Culture, HRA. 



Fokusområden 
utifrån Färdriktningen 2021
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Många medlemmar tog chansen att svara på 
enkätfrågor om vad de ville att AF skulle fokusera 
på under 2021. 

Det resulterade i åtta fokusområden. Varje sty-
relseledamot ansvarade för att leda en arbets-
grupp med syfte att förbättra respektive område.

Under 2021 var AF:s arbete starkt bidra-
gande till att leasing av kontors- 
utrustning för hemmakontoret blev 
verklighet. Detta mycket tack vare den 
enkät om hemarbete som AF skickade ut 
till medlemmar som en uppföljning av 
fjolårets enkät. I enkäten fick medlemmar 
svara på frågor om mående, ergonomi och 
arbetssätt. Resultatet sammanställdes i en 
rapport som delades med företaget.  
Enkätsvaren var också en del av fakta- 
underlaget till Scania Work Playbook.

ARBETSMILJÖ
AF har under året arbetat aktivt med områdena ökad flexibilitet 
i arbetslivet och psykisk hälsa. Frågor som att den fysiska 
såväl som den sociala arbetsmiljön ska säkerställas oavsett var 
arbete utförs och att distansarbete ska vara en del av normalläget 
har fått draghjälp av situationen med Corona-pandemin.
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En av slutsatserna från enkäten vara att många upplever en 
ökad balans i livet i och med ökat hemarbete, men hemarbete 
innebär också en del utmaningar. I takt med att pandemin avtog 
och fler kom tillbaka till kontoret blev det vanligare med hybrid-
möten (möten där vissa deltar digitalt och andra på kontoret).  
Att arbeta vidare med bättre förutsättningar för bra hybrid-
möten är något som AF tar med sig in i nästa år.

Sedan 2019 har AF aktivt drivit frågan om ökad medvetenhet 
och uppföljning av den digitala arbetsmiljön, något som 
uppmärksammats mer i samband med ökat hemarbete. Under 
2021 har AF tillsammans med Scania Health and Safety Office 
(Företagshälsovården) arbetat med framtagandet av riskbedömn-
ing för digital arbetsmiljö, med planerad introduktion under 
våren 2022. Mallen för riskbedömningen kommer att inkluderas 
i Scanias arbetsmiljöhandbok.

Under året har AF skapat handboken 
Starkare tillsammans – en handbok 
om psykisk hälsa i syfte att öka  
kunskapen och medvetenheten kring 
ämnet samt öppna upp för diskussion.  
En viktig del i handboken är att lyfta fram 
medarbetare och chefers erfarenheter inom 
området. Handboken kommer lanseras  
under våren 2022 med förhoppning att 
sätta ytterligare ljus på frågan.

AF har också arbetat med att, genom medlemsmöten och 
medlemsbrev, uppmuntra till återhämtning under  
arbetstid.



FÖRÄNDRINGSRESAN
Scania genomgår en stort transformation som på olika sätt  
påverkar AF:s medlemmar. I ett flertal konstellationer har AF 
deltagit för att säkerställa medlemmars intressen i tidigt skede.

Under våren arrangerade AF en vecka med föreläsningar om agila 
arbetssätt. Målsättningen var att öka chanserna för medlemmar 
att vara med och påverka hur de nya arbetssätten formas 
och implementeras.

I samband med transformationen har AF initierat dialog med 
företaget för att säkerställa att nya roller konkretiseras och 
lyfts in i Job Architecture-strukturen. 

Stora förändringar har skett även inom Traton, avseende  
organisation och strategi. Ett medlemsmöte arrangerades med 
dåvarande vd:n Matthias Gründler för att öka förståelsen för  
Traton samt Scanias roll i gruppen.

KLIMATPÅVERKAN
Att distansarbete nu är möjligt även efter pandemin bidrar till 
minskad klimatpåverkan från resor. Till, från och i arbetet. 

För att informera och inspirera medlemmarna genomfördes  
klimatveckan med fem inbjudna föreläsare, om allt från produk-
tionsnära påverkan till fakta om IPCC-rapporten. 

AF har lyft frågor kring elcykelparkering och säkrare cykel- 
parkering. Samt sett till att koldioxidavtryck åter är synligt vid 
resebokningar.

7



8

KOMPETENSSKIFTE
AF har drivit frågan att det inom ordinarie arbetstid måste  
finnas rätt förutsättningar för kompetensutveckling.  
En gruppintervju med HR-chefer från olika verksamhetsområden 
genomfördes, för att undersöka hur företaget ser på förutsättnin-
garna. Det framkom att företaget anser att kompetensutveckling 
är ett gemensamt ansvar för medarbetare och chef. 
För att öka medvetandet om det egna ansvaret skrevs ett 
medlemsblad om vikten av kompetensutveckling, samt med  
förslag på hur förutsättningar skapas. 

En enkät genomfördes under slutet av året för att undersöka hur 
möjligheter och förutsättningar för kompetensutveckling ser ut i 
dagsläget. AF ville få svar på om medlemmar anser att de lägger 
tillräckligt med tid på kompetensutveckling, och hur mycket tid 
som läggs ned. För att komma framåt i arbetet med att få till en 
tydligare kommunikation om Scanias framtida  
kompetensbehov, ställdes i enkäten även frågan om man ser 
en uttalad riktning i sin egen kompetensutveckling, mot Scanias 
framtida strategiskt viktiga områden. Enkätsvaren kommer ligga 
till grund för kommande års arbete med att stötta medlemmars 
kompetensutveckling. 

 
LEDARSKAP
Över 500 av AF:s medlemmar har en chefsbefattning. Under 
hösten bad vi dem svara på en enkät, för att förstå vilka frågor 
som är av intresse för dem och hur AF kan ge dem stöd.  
Vi startade samtidigt en referensgrupp för att diskutera 
chefsrollen och ledarskap. 18 medlemmar med chefsroller i 
olika delar av Scania var vid årsskiftet del av gruppen.

I samarbete med Scania Academy arrangerades medlemsmöten 
om att leda på distans.
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LÖN & FÖRMÅNER
På grund av pandemin sköts den centrala avtalsförhandlingen 
upp vilket fick följdverkningar på Scanias lokala löneförhandling. 
Revisionsåren 2020 och 2021 slogs ihop i en revision med 
sammanslagna bedömningsperioder. I löneförhandlingarna 
enades AF med företaget om fyra åtgärder utöver  
revisionen för att nå en lönestruktur som motiverar till goda 
prestationer. Tre av dessa är i skrivande stund genomförda och 
lönenivån höjdes i snitt med drygt 4,4% för AF:s medlemmar. 

Genomförda åtgärder är en marknadslönesatsning för att  
förbättra lönestrukturen med fokus på strategiskt viktiga kompe-
tensområden, vilket resulterade i 1,1% extra. Breddningstillägget 
förbättrades också. Villkoret är nu att medarbetare haft sin roll  
2 år eller mer, mot tidigare 3 år, och breddningen ska ge en 
löneökningen på 1-5%, mot tidigare 1-3%. ” Internt relativt 
löneläge ” togs bort från lönematrisen i år för att skapa utrymme 
för löneutveckling genom hela karriären. Återstående åtgärd som 
pågår är justering av omotiverade löneskillnader trots god presta-
tion över tid.

I år gjorde vi skiftet från att göra lönestatistikrapporten 
baserad på FIA-koder till att anamma Job Architecture fullt ut. 
Mycket av det vi har tagit fram genom åren fick göras om i ny 
skepnad. 

En löneenkät genomfördes under sommaren för att förstå hur 
medlemmarna upplevt lönerevisionen som för första gången 
bestod av två sammanslagna bedömningsperioder.

Under våren hade vi medlemsmöten på svenska och engelska 
om pension med fokus på tjänstepension. På hösten hade vi ett 
medlemsmöte med fokus på privat pensionssparande. Vi har 
skickat tio medlemsblad med information om lön och pension.
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MÅNGFALD, JÄMSTÄLLDHET och  
INKLUDERING

Föregående år både inleddes och avslutades med medlemsmöten 
inom intressanta områden. I maj hölls ett medlemsmöte om 
härskartekniker. Mötet gästades av Skill Capture-teamet som 
delade värdefulla insikter om hur härskartekniker kan hanteras. 
Under hösten valde vi att fokusera på temat dyslexi.  
Vi fick kontakt med Peter Rosén, vilket resulterade i ett medlems-
möte och intressant samtal om hur det är att arbeta på Scania 
med läs- och skrivsvårigheter. Skill Capture-teamet gästade återi-
gen och berättade om hur företaget ser på medarbetare med olika 
funktionsvariationer. 

Vidare har vi under året hunnit med ett nyhetsbrev för att  
informera er medlemmar om att AF kommit överens med  
företaget om att vakanta tjänster ska annonseras och  
undantag undvikas. Annonsering ger en rad fördelar när det 
kommer till mångfald, jämställdhet och inkludering, vilka nämns 
i nyhetsbrevet.

SCANIAANDAN & FÖRETAGSKULTUR
Detta var det första året som Scaniaandan och företagskultur 
är med i AF:s färdriktning. Efter orossignaler från medlemmar 

?

genomfördes en enkät om vad  
Scaniaandan är för dem och resul-
tatet visade att Scanianadan utgörs 
av sex ingredienser. Ömsesidig 
lojalitet, Gemensam värdegr-
und, Del av ett vinnande lag, 
Gemenskap, Mervärde utöver 
anställningsvillkor samt  
Företags och produktkunskap.  



AF har lyft och fått gehör för frågan i olika forum med före-
taget. På högsta ledningsnivå är det fokus på att revitalisera ”The 
Scania Way” och att Scania ska vara ett företag att vara stolt över. 

Vi har arbetat för att Scaniaandan – fira framgångar ska vara en 
naturlig del i det agila arbetssättet. För att öka Scaniaandan - 
mervärde, genom att uppmärksamma/fira medarbetare oftare. 

För att bidra till Scaniaandan – känna gemenskap, har AF  
ordnat flera networkingfika för att erbjuda medlemmar möjlighet 
att mötas och hitta nya kollegor. I AF:s agila inspirationsvecka 
lyftes Scaniaandan - The Scania Way som en naturlig del i de nya 
arbetssättet. 

Forum och styrelser
AF representerar dig som medlem i följande sammanslutningar: 

Centrala arbetsmiljökommittén
Företaget och arbetstagarrepresentanter arbetar inom arbets- 
miljöområdet för att skapa en  gemensam grund och arbeta mot 
samma mål. (Christina Widén) 

PTK-S
Samarbetsorgan för Scanias tjänstemannafack i Sverige.  
(Lisa Lorentzon, Christina Widén, Emma Collin, Anders  
Eriksson) 

Cooperation meeting
Scaniakoncernens övergripande informationsforum i Sverige. 

Scania European Committee
Råd för Scanias europeiska arbetstagarrepresentanter  
(Lisa Lorentzon, Lovisa Appelberg)

11
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AF:s förtroendevalda har i följande forum representerat PTK-S:

PMQ - People Management Meeting/
People & Culture Global Extended Team
Ett forum för info om globala strategiska projekt och förbättring-
sarbeten inom området People & Culture (Christina Widén)

VW World Group Works Council
Volkswagens världsråd för arbetstagarrepresentanter 
(Lisa Lorentzon)

På lokal nivå samarbetar AF med övriga fackliga klubbar på  
Scania i frågor där vi har gemensamma mål. I vissa frågor 
förhandlar vi separat då strategier och mål divergerar.

STYRELSEPLATSER
AF har genom PTK-L utsett arbetstagarrepresentanter till  
följande styrelseplatser, ordinarie (o) och suppleant (s):

TRATON SE (o)     Lisa Lorentzon
Scania CV AB (o)     Lisa Lorentzon
Scanias Resultatbonusstiftelse (o)   Christina Widén 
Scanias Resultatbonusstiftelse (s)   Rickard Ångman
DynaMate AB (s)*     Rickard Ångman
Mälardalens Tekniska Gymnasium (o)  Christina Widén
Scanias Pensionsstiftelse (o)    Emma Collin
Scanias Pensionsstiftelse (s)    Christina Widén
Scanias Personalstiftelse (o)   Mehran Arefi

Ledamöter i Traton:s styrelse är berättigade arvoden för 
sina uppdrag. AF:s ordförande och övriga tre ledamöter som 
företräder Scanias medarbetare i styrelsen, har valt att avstå sina 
arvoden till förmån för anställda på Scania. Motsvarande belopp, 
€415.000 (2021) betalades ut till Scanias personalstiftelse.

* DynaMate AB såldes av Scania under 2021 och vi gick då ur styrelsen.
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Medlemsmöten
Under 2021 arrangerade AF 21 medlemsmöten.

Creating efficient teams (eng)
17 februari arrangerade AF medlemsmöte i samarbete med Sca-
nia Academy. Annica Mellström och Rasmus Nordqvist pratade 
om hur grupper utvecklas och kan bli effektiva vid arbete på 
distans.

Årsmöte (eng)
24 februari hölls AF:s årsmöte. Gästtalare var Scanias dåvarande 
vd Henrik Henriksson. Han berättade om framtidsplanerna för 
Scania, men samtidigt om varför han valt att lämna bolaget.

Working and leading remotely (eng)
22 april deltog Zsófia Határ och Kjell Ehn från Scania Academy 
på ett medlemsmöte, för att prata om fördelar och utmaningar 
med att leda på distans.

Resilience and mental health in the new normal 
(eng)
10 maj ordnade AF ett medlemsmöte med John Forsgren- 
Stistrup, legitimerad psykolog från Scanias företagshälsovård.  
Ett interaktivt möte med fokus på stress, distraktioner och sociala 
möten vid hemarbete. 

Domination techniques (eng)
18 maj hade AF bjudit in Karin Callin and Alexios Klingler från 
Scanias Skill Capture team för att tala om härskarteknik. Att se 
igenom det och förstå maktspelet bakom samt verktyg för hur det 
kan hanteras.
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Pension - allt du behöver veta (sve och eng)
2 juni talade oberoende pensionsexpert Stefan Holmberg från 
Sveriges Ingenjörer på AF medlemsmöte. Han gav en helhetsbild 
av allmän pension, tjänstepension, ITP och privatpensionss-
parande.

Agile week (eng)
14-18 juni arrangerade AF en vecka för att öka kunskap och  
intresse för agilt arbetssätt. 

• Agile, the Scania Way  
Christian Levin inledde med vikten av ökad hastighet och 
flexibilitet. Åsa Dubois & Christer Osterman från Scania Way 
Office och Sandra Söderstedt & Fredrik Gadman från Fit-
4Future pratade om hur agilt arbetssätt kan förenas med the 
Scania Way.

• This is agile  
Varför och när ska använda agila arbetssätt? Karolina Hall-
bäcken, Håkan Kleijn & Marie Kjellberg gav en introduktion.

• Agile methods and roles  
Vad är SAFe och hur arbetar en Scrum master och prod-
uct owner? Bengt Haraldsson gav en introduktion till agila 
metoder och roller. Hamed Yahyaei berättade om Design 
Thinking.

• Leadership in a new way  
Vad är Servant leadership och hur är det att arbeta i ett agilt 
team. Frida Rawet & Aron Rydhem delade sina erfarenheter 
och utmaningar.



• Learnings from 100 episodes  
Hur undviks de vanligaste fallgroparna vid agilt arbete? Dick 
Lyhammar, grundare av podcasten Agilpodden, delade sina 
erfarenheter.

One year as TRATON CEO (eng)
7 juli deltog Matthias Gründler, vd för Traton på medlemsmöte 
och berättade om sitt första år i rollen och transformationen.

Ta tag i ditt privata pensionssparande (sve)
6 oktober återkom oberoende pensionsexpert Stefan Holmberg 
från Sveriges Ingenjörer på AF medlemsmöte för att denna gång 
tala om privat pensionssparande. Fokus låg på investeringss-
parkonto och löneväxling.

Framtidens ändamålsenliga kontor (sve)
9 november gästades medlemsmötet av Linda Rolfö, Tekn. dok-
tor i teknik och hälsa samt processledare för verksamhetsan-
passade arbetsplatser på Scania. Hon gick igenom fördelar och 
nackdelar med olika kontorstyper på Scania.

Climate week (eng)
15-19 november arrangerade AF en klimatvecka med interna och 
externa experter.  

Att vi utvecklar hållbara produkter och tjänster är avgörande för 
vår framtida trygghet, kompetensutveckling och känslan av men-
ingsfullhet. Föreläsarna under veckan och ämnet de föreläste om 
var följande: 

• P&L walking the talk - an inspiring journey  
Pernilla Zackrisson & Susanne Olsson delade erfarenheter för 
att nå hållbarhetsmålen. 
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• IPCC-report, facts about climate change  
Klimatprofessorn Markku Rummukainen pratade om globala 
trender, aktiviteter och behov av högre ambitioner. 
 

•  Scania commitments and targets  
Moa Gezelius & Jacob Thärnå berättade om nuvarande status 
på Scania och vad det innebär för slutkunden. 
 

• Measure to know where to start  
Dora Burul delade med sig av resultatet från en livscykela-
nalys där BEV jämförs med ICEV. 
 

• Change climate anxiety into climate action  
Klimatpsykologen Frida Hylander förklarade psykologin 
bakom gapet mellan kunskap och handling. 

Dyslexia – challenge and superpower (eng)
15 december arrangerades medlemsmöte med Peter Rosén som 
talade om sina erfarenheter av att ha dyslexi och jobba som chef 
på Scania. Nicole Barbeau och Jean Jönsson berättade om Scan-
ias arbete med Skill Capture. 

Utöver de medlemsmöten som AF arrangerade så har de centrala 
förbunden erbjudit ett flertal seminarier.

Förhandlingar 
MBL (Lag om medbestämmande i arbetslivet) reglerar bland 
annat rätten till inflytande och medbestämmande på arbets- 
platsen. AF:s förtroendevalda har representerat medlemmarna 
vid mer än 400 MBL-förhandlingar under året. 
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Individuellt stöd
Representanter från AF:s styrelse har under 2021 företrätt med-
lemmar som behövt individuellt stöd. Rådgivning har skett i 
enskilda samtal, eller stöd i dialog med HR och/eller chef. 

Cirka 200 medlemmar har efterfrågat och fått personlig 
lönestatistik. Ungefär 100 medlemmar har under året fått indi-
viduellt stöd i ärenden inom områden som pension, arbetsrätt, 
arbetsmiljö, rehabilitering, kränkningar och diskriminering. 

Genom samverkan nås oftast positiva resultat och bra lösningar 
för både medlemmar och företaget.

Kommunikation
Under året skickades 30 medlemsblad till samtliga medlemmar, 
på svenska och engelska. Informationens tyngdpunkt var inom 
hemarbete, lön, pension och arbetsmiljö.

Samtliga förtroendevalda får varje vecka AF Weekly Update med 
en sammanställning från AF:s styrelse om vad som hänt 
under veckan samt vad som planeras för nästkommande vecka. 

På AF:s hemsida (www.saco.se/scania) kommuniceras bl.a. vilka 
vi som jobbar är AF är och vad vi gör. 

Akademikerföreningen på Scania gjorde sitt första av 53 inlägg på 
LinkedIn i mars 2021 och har nu 609 följare.
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Interna aktiviteter 

AF har haft veckovisa styrelsemöten och kontaktpersonmöten 
samt ett stort antal arbetsgruppsmöten under året.

AF deltog med fyra mandat i Ingenjörsfullmäktige, Sveriges  
Ingenjörers högsta beslutande organ.

Ekonomi 
AF bedriver sin verksamhet inom ramen för eget kostnadsställe. 
Lönekostnader för förtroendevalda samt kostnader kopplade till 
lokaler och utrustning betalas av Scania. 

AF har dessutom en egen kassa till vilken bidrag söks från  
Sveriges Ingenjörer. Kassan används bl.a. till trycksaker och 
medlemsmöten. Det ger styrelsen en handlingsfrihet och  
integritet i de fall företaget inte accepterar kostnaden för en  
aktivitet. Redovisning av kassan görs till AF:s revisorer. 

Föreningen tar inte ut några lokala medlemsavgifter och ingen  
styrelsemedlem uppbär något arvode. 

Till sist vill styrelsen här framföra sin uppskattning och sitt  
varma tack till alla medlemmar.

Södertälje februari 2022
Akademikerföreningens styrelse

Till denna berättelse bifogas revisorernas berättelse för  
verksamhetsåret 2021.



AF in brief
AF represents all academics at Scania that are members of a 
Saco-union in Sweden, today we are 3200 members. We make an 
impact trough cooperation, active members and a large number 
of members.

AF collaborates with company representatives in decision-mak-
ing forums, boards and meetings. Through early involvement we 
can make an impact based on members’ interests. Since 2016 we 
work according to the following principles for collaboration.

• 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.

Active members provide knowledge of how changes in 
business affect, or are believed to affect, academics at Scania. 
Through good knowledge, AF’s contribution is of great impor-
tance for decision-making within the company.

A large number of members provides legitimacy in dialogue 
with the company.

AF was founded in 1955 and is the natural interest organization 
for university graduates. Beside each member’s fee to its central 
union, there is no additional fee to be a member of AF.

Since 2012 Akademikerföreningen at Scania is run as an non- 
profit association with organisation number 802465-3225.
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More members
All members who contributed 
with thoughts on what AF can 
do to increase and create more 
membership benefits, received a 
seed bag during the spring.  
We then received nice pictures of 
pot marigolds!

Elected representatives
 
Members of the board  

Lisa Lorentzon   chairperson
Christina Widén  vice chairperson 
Rickard Ångman  commissioner
Mehran Arefi   commissioner
Emma Collin   commissioner
Lovisa Appelberg  commissioner
Magnus Ramstedt  commissioner (parental leave until 16/4)
Jonas Hävner  commissioner
Daniel Bergquist  commissioner

In Luleå there is a local board representing AF’s members: 

Anders Eriksson   chairperson
Mikael Juntti   vice chairperson
Towe Nordin   commissioner
Herman Klug   commissioner
Evelina Lindström  commissioner (until 17/9)
Fredrik Sundström  commissioner
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Trustees
During 2021, about 40 trustees worked for AF. They are elected 
representatives according to Representatives Act and  
represent AF’s members in local MBL negotiations, organization-
al changes, senior positions, etc. They are also included in project 
and working groups. 

Election committee
Elections committee members were Hans Östman, Maria 
Leufven and Emma Leeb-Lundberg.

Auditors
Maria Lönnelid-Brauer and Anna Krishtal were auditors.

Reference group
Within R&D, a reference group meets regularly. They are consult-
ed by AF’s representatives in the VW forums, for example before 
decisions that are linked to synergy projects. Members who are 
part of the group are elected representatives of AF.
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Safety officers
During the year, AF had seven appointed safety officers who, 
among other things, participated in work environment  
reviews, risk analyzes and in risk assessments to reduce the 
spread of Covid-19 in the workplace.

Christina Widén, Frank Schlüter, Lars-Olov Westerberg,  
Richard Andersson, Carin Magnusson, Stina Winegarner and 
Jonas Amren.

According to the Work Environment Act, the overall task of safety 
representatives is to represent employees in work environment 
issues, work for a satisfactory work environment and monitor 
protection against ill health and accidents.

Union work on full time
The majority of AF’s elected representatives perform their union 
work as part-time work. After an extension with two people at the 
turn of the year, six people work full time for AF.  
Organizationally, they belong to People & Culture, HRA. 
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Focus areas 
based on Road map 2021

Many members took the opportunity to answer 
questionnaires about what they wanted AF to 
focus on in 2021.

This resulted in eight focus areas. Each board 
member was responsible for leading a working 
group with the aim of improving each area.

In 2021, AF’s work was a strong contribu-
tor to the leasing of office equipment 
for the home office becoming a reality. 
This is largely due to the survey on home-
work that AF sent out to members as a 
follow-up to last year’s survey. In the sur-
vey, members were asked questions about 
mood, ergonomics and working methods. 
The results were compiled in a report that 
was shared with the company. The survey 
results were also part of the factual basis 
for the Scania Work Playbook.

WORKING ENVIRONMENT
During the year, AF worked actively with the areas of increased 
flexibility in working life and mental health. Topics such 
as that the physical as well as the social work environment must 
be ensured regardless of where work is performed and that re-
mote work must be part of the normal situation have been helped 
by the situation with the Corona pandemic.



24

One of the conclusions from the survey was that many people 
experience an increased balance in life with increased home-
work, but homework also involves some challenges. As the pan-
demic subsided and more people returned to the office, hybrid 
meetings became more common (meetings where some partic-
ipate digitally and others in the office). Continued work to im-
prove conditions for good hybrid meetings is something that AF 
will bring into next year.

Since 2019, AF has actively worked for increased aware-
ness and follow-up of the digital work environment, 
something that has received more attention in connection with 
increased homework. In 2021, AF together with Scania Health 
and Safety Office (Företagshälsovården) worked on the develop-
ment of risk assessment for the digital work environment, with a 
planned introduction in the spring of 2022. The template for the 
risk assessment will be included in Scania’s work environment 
handbook.

During the year, AF created the handbook 
Stronger together - a handbook 
about mental health in order to in-
crease knowledge and awareness of the 
subject and open up for discussion. An 
important part of the handbook is to high-
light the experiences of employees and 
managers in the area. The handbook will 
be launched in the spring of 2022 with the 
hope of shedding further light on the issue.

AF has also worked to, through member meetings and member-
ship letters, encourage recovery during working hours.
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TRANSITION JOURNEY
Scania is undergoing a major transformation that in various ways 
affects AF’s members. In a number of constellations, AF has  
participated to ensure the interests of members at an early stage.

In the spring, AF arranged a week with lectures on agile working 
methods. The goal was to increase the possibilities for members 
to participate and influence how the new working  
methods are shaped and implemented.

In connection with the transformation, AF has initiated  
a dialogue with the company to ensure that new roles are  
concretized and added to the Job Architecture structure.

Major changes have also taken place within Traton, in terms of 
organization and strategy. A members’ meeting was arranged 
with the current CEO Matthias Gründler to increase understand-
ing of Traton and Scania’s role in the group.

CLIMATE IMPACT
That remote work is now possible even after the pandemic con-
tributes to reduced climate impact from travel. To, from and at 
work.

To inform and inspire the members, the climate week was con-
ducted with five invited lecturers, on everything from produc-
tion-related impacts to facts about the IPCC report.

AF has raised questions about electric bicycle parking and safer 
bicycle parking. And made sure that the carbon footprint is again 
visible in travel bookings.
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COMPETENCE SHIFT
AF has worked for that within ordinary working hours there must 
be the right conditions for competence development.  
A group interview with HR managers from different business are-
as was conducted, to investigate how the company views the con-
ditions. It emerged that the company believes that competence 
development is a joint responsibility for employees and manag-
ers. To increase awareness of personal responsibility, a Members 
Newsletter addressed the importance of competence develop-
ment, as well as suggestions on how conditions are created.

A survey was conducted at the end of the year to investigate what 
opportunities and conditions for competence development look 
like at present. AF wanted an answer as to whether members 
think they spend enough time on competence development, and 
how much time is spent. In order to move forward in the work of 
obtaining clearer communication about Scania’s future 
competence needs, the survey also asked whether members 
sees a clear direction in their own competence development, 
towards Scania’s future strategically important areas. The survey 
results will form the basis for how AF support members compe-
tence development.

 
LEADERSHIP
Over 500 of AF’s members are managers. During the autumn, we 
asked them to answer a survey, to understand their interests and 
how AF can support. At the same time, we started a reference 
group to discuss the leadership role and leadership. At the 
year end, 18 members with managerial roles in various parts of 
Scania were part of the group.

In collaboration with Scania Academy, member meetings were 
arranged about how to lead at a distance.
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SALARY & BENEFITS
Due to the pandemic, the central negotiations were postponed, 
which had consequences for Scania’s local salary negotiations. 
Revisions 2020 and 2021 were combined to one assess-
ment period. In the negotiations, AF agreed with the company on 
four measures in addition to the audit to achieve a salary 
structure that motivates good performance. At the time of writ-
ing, three of these have been implemented and the salary level 
was raised by an average of just over 4.4% for AF members.

Implemented measures are a market wage initiative to improve 
the wage structure with a focus on strategically important areas 
of competence, which resulted in an extra 1.1%. The widening 
supplement was also improved. The condition is now that em-
ployees have had their role for 2 years or more, compared to the 
previous 3 years, and the broadening must give a salary increase 
of 1-5%, compared to the previous 1-3%. “Internal relative salary 
situation” was removed from the salary matrix this year to create 
space for salary development throughout his career. The remain-
ing measure that is ongoing is the adjustment of unjustified wage 
differences despite good performance over time.

This year, we made the shift from making the salary statistics 
report based on FIA codes to fully embracing Job Architecture. 
Much of what we have developed had to be redone in a new form.

A salary survey was conducted during the summer to under-
stand how the members experienced the salary revision, which 
for the first time consisted of two combined assessment periods.

During the spring, we had member meetings in Swedish and 
English about pensions with a focus on occupational pensions. In 
the autumn, we had a members’ meeting focusing on private pen-
sion savings. We have sent ten salary and pension newsletters.
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DIVERSITY, GENDER EQUALITY and  
INCLUTION

Last year both began and ended with member meetings in inter-
esting areas. In May, a members’ meeting on domination tech-
niques was held. The meeting was hosted by the Skill Capture 
team who shared valuable insights on how domination tech-
niques can be handled. During the autumn, we chose to focus on 
the theme of dyslexia. We got in touch with Peter Rosén, which 
resulted in a members’ meeting and an interesting conversation 
about what it is like to work at Scania with reading and writing 
difficulties. The Skill Capture team visited again and shared how 
the company views employees with functional variations.

Furthermore, we shared in a newsletter that AF has agreed with 
the company that vacancies should be advertised and ex-
ceptions avoided. Advertising gives a number of benefits when 
it comes to diversity, gender equality and inclusion, which was 
mentioned in the newsletter.

SCANIA SPIRIT & CORPORATE CULTURE
This was the first year that the Scania spirit and corporate culture 
were part of AF’s direction. Following concerns from members, 
a survey was conducted on what the Scania spirit is for them and 

?

the results showed that the Scania 
spirit consists of six ingredients. 
Mutual loyalty, Common  
values, Part of a winning 
team, Sence of belonging, 
Added value in addition to 
employment conditions and 
Company and product knowl-
edge.
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AF has raised the topic and been heard in various forums 
with the company. In top management, revitalizing “The Scania 
Way” is in focus and for Scania to be a company to be proud of.

We have worked to make the Scania spirit - celebrating success a 
natural part of the agile way of working. To increase Scania spirit 
- added value, by celebrating employees more often.

To contribute to the Scania spirit - feel a sence of belonging, AF 
has arranged several networking coffees to offer members the 
opportunity to meet and find new colleagues. In AF’s agile inspi-
ration week, the Scania spirit was highlighted - The Scania Way 
as a natural part of the new ways of working.

Forums and boards
AF represents you, as a member, in the following associations: 

Central working condition committee
The company and employee representatives working within the 
working conditions area to create a common foundation and to 
strive towards the same goal. (Christina Widén) 

PTK-S
Co-operation body for Scania’s white collar unions in Sweden. 
(Lisa Lorentzon, Christina Widén, Emma Collin, Anders  
Eriksson) 

Cooperation meeting
The Scania Corporate group comprehensive information forum in 
Sweden. 

Scania European Committee
European council for Scania’s employee representatives in  
Europe. (Lisa Lorentzon, Lovisa Appelberg)
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AF trustees have represented PTK-S in the following forums:

PMQ - People Management Meeting/
People & Culture Global Extended Team
Forum where global strategic projects and improvement work in 
HR / People Management are decided. (Christina Widén)

VW World Group Works Council
Volkswagen’s World Council for Employee Representatives. 
(Lisa Lorentzon)

At a local level, AF collaborates with other unions in Scania on 
issues where we have common goals. For certain issues, such as 
salaries, we negotiate separately, as strategies and goals diverge.

BOARD POSITIONS
AF has through PTK-L appointed employee representatives to the 
following boards, regular (r) and deputy (d):

TRATON SE (r)     Lisa Lorentzon
Scania CV AB (r)     Lisa Lorentzon
Scanias Resultatbonusstiftelse (r)   Christina Widén 
Scanias Resultatbonusstiftelse (d)   Rickard Ångman
DynaMate AB (d)*     Rickard Ångman
Mälardalens Tekniska Gymnasium (r)  Christina Widén
Scanias Pensionsstiftelse (r)    Emma Collin
Scanias Pensionsstiftelse (d)    Christina Widén
Scanias Personalstiftelse (r)   Mehran Arefi

Members of Traton Supervisory Board are entitled to fees for 
their assignments. AF’s chairman and the other three members 
who represent Scania’s employees in the board have chosen to 
waive their fees in favour of employees at Scania. The corre-
sponding amount, €415.000 (2021) was payed to Scania’s per-
sonnel foundation.

* DynaMate AB såldes av Scania under 2021 och vi gick då ur styrelsen.
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Member meetings
In 2020, AF organized 21 member meetings.

Creating efficient teams (Eng)
On 17 February, AF arranged a members’ meeting in collabora-
tion with Scania Academy. Annica Mellström and Rasmus Nord-
qvist talked about how groups develop and can be effective when 
working at a distance.

Annual meeting (Eng)
On February 24, AF’s annual meeting was held. The guest speak-
er was Scania’s current CEO Henrik Henriksson. He told about 
the future plans for Scania, but at the same time about why he 
chose to leave the company.

Working and leading remotely (Eng)
On April 22, Zsófia Határ and Kjell Ehn from Scania Academy 
attended a members’ meeting, to talk about the benefits and chal-
lenges of leading at a distance.

Resilience and mental health in the new normal 
(Eng)
On 10 May, AF arranged a members’ meeting with John Fors-
gren-Stistrup, licensed psychologist from Scania’s occupational 
health care. An interactive meeting with a focus on stress, distrac-
tions and social meetings at homework.

Domination techniques (Eng)
On May 18, AF had invited Karin Callin and Alexios Klingler from 
Scania’s Skill Capture team to talk about domination techniques. 
To see through it and understand the power game behind and 
tools for how it can be handled.
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Pension - all you need to know (Swe och Eng)
On 2 June, independent pension expert Stefan Holmberg from 
Sveriges Ingenjörer spoke at the AF members’ meeting. He gave 
an overall picture of general pension, occupational pension, ITP 
and private pension savings.

Agile week (Eng)
June 14-18, AF arranged a week to increase knowledge and
interest in agile working methods.

• Agile, the Scania Way  
Christian Levin started with the importance of increased 
speed and flexibility. Åsa Dubois & Christer Osterman from 
Scania Way Office and Sandra Söderstedt & Fredrik Gadman 
from Fit4Future talked about how agile working methods can 
be combined with the Scania Way.

• This is agile  
Why and when to use agile working methods? Karolina Hall-
bäcken, Håkan Kleijn & Marie Kjellberg gave an introduction.

• Agile methods and roles  
What is SAFe and how does a Scrum master and Product  
owner work? Bengt Haraldsson gave an introduction to  
agile methods and roles. Hamed Yahyaei talked about Design 
Thinking.

• Leadership in a new way  
What is Servant leadership and what is it like to work in an 
agile team. Frida Rawet & Aron Rydhem shared their experi-
ences and challenges.
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• Learnings from 100 episodes  
How to avoid the most common pitfalls of agile work? Dick 
Lyhammar, founder of the podcast Agilpodden, shared his 
experiences.

One year as TRATON CEO (Eng)
On July 7, Matthias Gründler, CEO of Traton, attended a mem-
bers’ meeting and talked about his first year in the role and trans-
formation.

Get started with private pension savings (Swe)
On October 6, independent pension expert Stefan Holmberg from 
the Sveriges Ingenjörer returned to a AF members meetings to 
talk about private pension savings. The focus was on investment 
savings accounts and conversion of earnings.

The business-adapted offices of the future (Swe)
November 9, the membership meeting was visited by Linda 
Rolfö, Tekn. doctor of technology and health and process  
manager for business-adapted workplaces at Scania. She went 
through the pros and cons of different office types at Scania.

Climate week (Eng)
November 15-19, AF arranged a climate week with internal and 
external experts. 
That we develop sustainable products and services is crucial for 
our future job security, competence development and the feeling 
of meaningfulness. The lecturers during the week and the topic 
they lectured on were the following: 

• P&L walking the talk - an inspiring journey  
Pernilla Zackrisson & Susanne Olsson shared experiences to 
achieve the sustainability goals.
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• IPCC-report, facts about climate change  
Climate professor Markku Rummukainen spoke about global 
trends, activities and the need for higher ambitions. 
 

• Scania commitments and targets  
Moa Gezelius & Jacob Thärnå talked about the current status 
of Scania and what it means for the end customer. 
 

• Measure to know where to start  
Dora Burul shared the results of a life cycle analysis where 
BEV is compared with ICEV. 
 

• Change climate anxiety into climate action  
Climate psychologist Frida Hylander explained the psycholo-
gy behind the gap between knowledge and action.

Dyslexia – challenge and superpower (eng)
15th of December we arranged a members meeting with Peter 
Rosén who talked about his experiences of having dyslexia and 
working as a manager at Scania. Nicole Barbeau and Jean Jöns-
son talked about Scania’s work with Skill Capture. 

In addition to the member meetings arranged by AF, the central 
unions have offered a number of seminars.

Negotiations  
MBL (the law on co-determination in working life) governs the 
right to influence and co-determination at the workplace.  
AF’s elected representatives have represented the members in 
more than 400 MBL negotiations during the year.
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Individual support
Representatives from the AF Board have, during 2021,  
represented members who needed individual support.  
Counseling has been done in individual conversations, or support 
in dialogue with HR and/or manager.

Approx. 200 members have requested and received personal  
salary statistics. Approx. 100 members received individual  
support during the year in matters such as pension, labour law, 
work environment, rehabilitation, violations and discrimination. 

Through collaboration, positive results and good solutions for 
both members and the company are often achieved. 

Communication
During the year, 30 member newsletters were sent to all 
members, in Swedish and English.  The focus of the information 
was on remote work, salary, pension and work environment.

All trustees receive AF Weekly Update with a summary from 
AF’s board about what happened during the week and what is 
planned for next week. 

AF’s website (www.saco.se/scania) offers info about who workes 
at AF and what we do.

Akademikerföreningen på Scania gjorde sitt första av 53 inlägg på 
LinkedIn i mars 2021 och har nu 609 följare.

http://www.saco.se/scania
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Internal activities 

AF has had weekly meetings with the board and trustees, as well 
as a large number of working group meetings during the year.

AF participated with four mandates in the General Assembly of 
Sveriges Ingenjörer (their highest decision-making body).

Economy
AF operates within its own cost center. Salary costs for elected 
representatives and costs related to premises and equipment are 
paid by Scania. 

AF also has its own cash box to which contributions are sought 
from Sveriges Ingenjörer. It is used for speakers and printed 
material. It gives the board freedom to act and integrity for those 
cases where the company does not accept the cost of an activity.
The accounting of the cash register is made to AF’s auditors.

AF does not charge any local membership fees and no member of 
the board receives any fees.

Finally, the Board wishes to express its appreciation and warm 
thanks to all members.

Södertälje February 2022
Board of AF, Union for university graduates

To the annual report the audit report for 2021 is added.


