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Kort om AF
AF företräder samtliga Saco-förbunds medlemmar på Scania  
och har idag 3100 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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Förtroendevalda
 
Styrelseledamöter   

Lisa Lorentzon   ordförande
Christina Widén  vice ordförande 
Rickard Ångman  ledamot
Mehran Arefi   ledamot 
Emma Collin   ledamot
Lara Johansson  ledamot (föräldraledig från 9/11)
Magnus Ramstedt  ledamot (föräldraledig från 1/10)
Jonas Hävner  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
Fredrik Sundström  ledamot

Kontaktpersoner
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Under året har ca 30 kontakt-
personer arbetat för AF. De är 
fackligt förtroendevalda enligt 
förtroendemannalagen och rep-
resenterar AF:s medlemmar 
vid lokala MBL-förhandlingar 
rörande organisationsförändrin-
gar, chefstillsättningar etc. De 
ingår även i arbetsgrupper.
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Valnämnd
Valnämnden utgjordes av Hans Östman, Petra Areskoug och 
Daniel Marouf.

Revisorer
Maria Lönnelid-Brauer och Anna Krishtal var revisorer.

Referensgrupp
Inom R&D träffas en referensgrupp regelbundet. Den har till 
syfte att rådfrågas av AF:s representanter i VW-forum, exem-
pelvis inför beslut kopplade till synergiprojekt inom koncernen. 
Medlemmar som ingår i gruppen är förtroendevalda för AF.

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  
Frode Haus  
Sonja Troberg
Johanna Vännström

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.



Efter intensivt arbete enades AF,  
övriga fack och Scanias ledning om ett 
avtal redan den 20 mars. Tack vare det 
avtalet kunde Scania ansöka om statligt 
stöd vid korttidsarbete. 

Det initiala avtalet sträckte sig fram till 31 
maj, men förlängdes senare till 22 sep-
tember. Parterna enades om att avbryta 

 korttidsarbete sista augusti. Då ansågs Scanias ekonomiska 
förutsättningar vara på en nivå som inte längre motiverade  
statligt stöd.

Ett exceptionellt år
Redan 2019 började diskussionerna med företagsledningen om 
eventuella neddragningar. Då utifrån en prognos om lågkonjunk-
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tur. Sedan dess har AF argumenterat för 
kompetensutveckling och minskade  
konsultuppdrag för att förhindra varsel 
och uppsägningar. När Covid-19 började 
sprida sig blev företagets krav på åtgärder 
mer akuta. Det har inneburit intensivt 
fackligt arbete för att hitta lösningar  
tillsammans med ledningen.

Korttidsarbete
Den 18 mars tecknade de centrala parterna (Sveriges Ingenjörer 
och Teknikarbetsgivarna) korttidsavtal som möjliggjorde för fack 
och arbetsgivare på Scania att teckna motsvarande lokala avtal. 



Eftersom konsultneddragningarna inte 
skulle räcka för att nå företagets mål,  
arbetade vi fram ett antal alternativ där 
medarbetare på eget initiativ kunde välja 
att lämna bolaget. För den som övervägde 
att lämna bolaget fanns möjlighet att 
ansöka om ett avgångsvederlag. Det fanns 
även möjlighet till avgångsvederlag vid 
65-68 år samt avgångspension vid 64 år.

Trots dessa initiativ så återstod viss 
övertalighet. De medarbetare vars tjän-
ster plockats bort lokalt matchades då 
mot samtliga tjänster inom samma ort 
och organisationsnummer. Med en helt 
ny process och brister i underlag innebar 
detta oerhört mycket arbete. Precis in-
nan årsskiftet kunde processen avslutas. 

Ingen av AF:s medlemmar lämnade Scania utan att det funnits en 
möjlighet att stanna.

Övertalighet
I juni annonserade företagsledningen att 1000 tjänstemanna- 
positioner behövde reduceras under 2020. AF:s mål var att 
förhindra varsel och uppsägningar.  I enlighet med det avtal om 
inhyrning som vi tecknade 2016 ska företaget vid drifts- 
inskränkningar i första hand se över och begränsa antalet inhyrda 
konsulter. För AF har det varit av yttersta vikt att ingen  
medarbetare ofrivilligt behövde lämna bolaget om denne kunde 
ta en konsultbemannad tjänst.
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Scania-andan
Under året var det flera personalfrämjande aktiviteter som inte 
kunde genomföras beroende av restriktioner. Andra aktiviteter 
lade Scania ner utifrån kostnadsskäl. Samtidigt arbetade mer-
parten av medlemmarna hemifrån, med begränsad möjlighet att 
träffa kollegor. Sammantaget resulterade detta i flertalet signaler 
om bristande delaktighet och att den så kallade Scania-andan 
försvunnit. 

AF skickade därför ut en enkät för att ta 
reda på vad medlemmar uppskattar och 
vill ska utvecklas eller införas. Enkäten 
stängdes i slutet av 2020 och resultatet 
redovisas 2021.



En enkät skickades ut för att undersöka 
hur hemarbetet påverkat medlemmars 
arbetsmiljö, arbetsresultat, psykiska 
och fysiska hälsa samt återhämtning. 
Ett tydligt resultat från enkäten är att 
arbetsplatsen hemma måste förbättras 
för att undvika fysiska besvär. Enkätens 
resultat visade också på möjligheter då 
hela 96% uppgav att de i framtiden vill 
jobba hemifrån i viss eller stor utsträckning. AF har på olika sätt 
och i olika forum spridit resultatet av enkäten, både för att för-
bättra den nuvarande hemarbetsplatsen, men även den framtida 
arbetsplatsen. 

Fokusområden 
utifrån Färdriktningen 2020

Pandemin, hemarbete, övertalighet och korttidsarbete har haft 
stor inverkan på arbetet med fokusområdena under året. I vissa 
områden så som flexibilitet och trygghet har vi kommit längre, 
samtidigt som andra områden nedprioriterats.

ARBETSMILJÖ
AF har under året haft fokus på medlemmars hälsa och arbetsmil-
jö både i arbetet med korttidspermittering och i övertalighetspro-
cessen. Att bevaka den psykosociala arbetsmiljön och en hållbar 
arbetsbelastning har varit extra viktigt under ett år som detta 
med stora förändringar. 
  
När arbete hemifrån, på grund av pandemin och korttidspermit-
tering, blev det nya normala för många, så har AF arbetat för att 
det ska vara hälsosamt och ändamålsenligt att arbeta hemifrån. 
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I drygt tio av årets medlemsblad har AF tagit upp arbetsmiljöre-
laterade ämnen som t ex måendet vid hemarbete och vikten av 
uppmärksamhet på tidiga signaler för stress och ohälsa.

FLEXIBILITET och TRYGGHET
AF enades med företaget om utökad möjlighet till tjänstledighet. 
Något som efterfrågats av medlemmar, bl.a.  för att kunna få mer 
fritid eller kunna testa arbeta inom en annan bransch. Det är nu 
möjligt att vara tjänstledig 20% eller 100% av andra orsaker än 
de lagstadgade.

FÖRSÄKRINGAR och PENSIONER
Under året erbjöds ett antal medlemmar avgångspension vid 64 
år alternativt avgångsvederlag vid 65-68 år. För dessa medlem-
mar arrangerade AF möte med en pensionsexpert från Sveriges 
Ingenjörer.

Under året har AF givit individuellt stöd gällande pension och 
föräldraförmåner till flertalet medlemmar.

KARRIÄR
Under året arbetade AF för att möjliggöra kompetensutveckling 
genom ökade möjligheter till digitalt lärande. Exempelvis genom 
ett samarbetade med Uppsala Universitet för att skapa ett utbud 
som matchade behov och möjligheter hos AF:s medlemmar.  
I avtal med Scania öppnades för möjligheten att studera under 
permitterad tid, utan att göra det tvingande.

KLIMATPÅVERKAN
Ett mål vara att tekniken för digitala möten skulle bli så bra 
att resfria möten framstår som ett självklart förstahandsval. 
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På grund av pandemin och hemarbete är det målet uppfyllt. Vi 
önskade också att transporttiden till/från samt i arbetet skulle 
minska. Även där har hemarbete haft stor inverkan och vi fortsät-
ter arbeta för att distansarbete ska vara möjligt även framöver.

INTERNATIONELLT ARBETE
AF driver och bevakar Scaniamedarbetares intressen inom kon-
cernen. Under året har det inneburit regelbundna möten för att 
följa situationen inom VW. 

Inom Traton har mycket fokus legat på MAN som lanserade 
en ny lastbil samtidigt som pandemin slog till och de tvingades 
skapa ett omfattande krisprogram.

Precis innan semestern stod det klart att både Traton och MAN 
skulle byta vd. Samtidigt togs HR-rollen, som bemannats av 
MAN:s HR-chef, bort från Tratons ledning. Något som AF länge 
argumenterat för, eftersom dubbla positioner medför stora risker 
för intressekonflikter. 

LÖN
AF:s styrelseledamot Jonas Hävner deltog i Sveriges Ingenjörers 
förhandlingsdelegation för Teknikavtalet. Pandemin gjorde att 
2020 års avtalsrörelse sköts fram och att det gamla kollektivavta-
let förlängdes fram till november. Förhandlingarna återupptogs 
därefter. 

För DynaMate AB avslutades de lokala förhan-
dlingarna innan årskiftet. För Scania pågick 
förhandlingarna fortfarande vid årsskiftet.

Under våren gav AF ut en lönestatistik- 
rapport. Som alltid gav AF också individuellt 
stöd genom personlig lönestatistik.
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MÅNGFALD, JÄMSTÄLLDHET och  
INKLUDERING

AF har kontinuerligt drivit frågan om att annonsera alla  
vakanta tjänster samt att ha en manlig och kvinnlig slutkandidat 
vid chefsrekrytering. 

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) 

Scaniarådet
Scaniakoncernens övergripande informationsforum i Sverige. 
(Emma Collin/Anders Eriksson)

Scaniarådets mångfaldsmöte
Partsgemensam arbetsgrupp i jämställdhet- och mångfaldsfrågor. 
(Mehran Arefi/Lovisa Appelberg)

Scania European Committee
Råd för Scanias europeiska arbetstagarrepresentanter. Under 
2020 valdes AF:s representant, Lisa Lorentzon, till ordförande i 
rådet.



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

PMQ - People Management Meeting
Forum där globala strategiska projekt och förbättringsarbeten 
inom HR/People Management hanteras och beslutas. (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
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Motsvarande belopp, €275.000, kommer årligen att betalas ut till 
Scanias personalstiftelse.

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 samt två representanter i 
Akavias Fullmäktige.

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 350 MBL-förhandlingar under året. 

Därutöver har vi under året haft omfattande förhandlingar för att 
enas om en övertalighetsprocess och förutsättningar vid korttid-
sarbete.

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.  
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Medlemsmöten
Under 2020 arrangerade AF fyra medlemsmöten.

Scania in the new decade 
(eng)
29 januari arrangerade AF medlems-
möte med vd Henrik Henriksson som 
inbjuden talare. Mötet hölls i restau-
rang Granpark och fokuserade på de 
hur nya tekniker påverkar Scanias 
anställda.

Årsmöte (eng)
13 februari hölls AF:s årsmöte. Gästta-
lare var Kent Conradson, Executive Vice 
President Head of Human Resources. 
Han reflekterade över sina 41 år inom 
Scania.

Scania in Corona affected 
China (eng)
12 maj gästades AF:s medlemsmöte av 
Mats Harborn Executive Director  
Scania China Strategic Office. Mötet 
hölls på Teams Live Event och för de 
som inte hade möjlighet att delta var 
det möjligt att se inspelningen i efter-
hand.
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petens. Därefter pratade Marita Nilsson, Product Owner Battery 
Platform, om sitt kompetensskifte till elektrifiering. Avslutnings-
vis berättade Anna Buckhöj, Learning Expertise Scania Academy, 
om eget lärande och utbudet inom elektrifiering. Mötet hölls på 
Teams Live Event och för de som inte hade möjlighet att delta var 
det möjligt att se inspelningen i efterhand.

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

Individuellt stöd
Representanter från AF:s styrelse har under 2020 företrätt  
medlemmar som behövt individuellt stöd. Rådgivning har skett i 
enskilda samtal, eller stöd i dialog med HR och/eller chef. 

Trots avsaknaden av lönerevision under 2020 var det över 100 
medlemmar som har efterfrågat och fått personlig lönestatistik. 
Ungefär 80 medlemmar har under året fått individuellt 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.

Moving towards e-mobility 
(eng)
18 oktober arrangerade AF ett 
medlemsmöte om att arbeta inom 
elektrifiering. Claes Erixon, Execu-
tive Vice President R&D, inledde för 
att ge en övergripande bild av före-
tagets behov av elektrifieringskom-



Viktigt med en god arbetsmiljö vid  
arbete hemifrån

Akademikerföreningen på Scania
sedan 1956

Medlemsblad #5, 2020-03-16

”Pauser är 
bra för både 
dig och  
jobbet”

Allt fler arbetar hemifrån med anledning av smittspridningsrisker. 
Är du sjuk eller har sjuka barn som behöver omvårdnad så gäller 
sjukskrivning eller VAB. Har du däremot möjlighet att arbeta he-
mifrån finns det några punkter som kan vara bra att tänka på.

6 tips till dig som arbetar hemifrån

1. Välbehövliga pauser 
Ta dig tid för återhämtning. Det är lätt hänt att inte ta en riktig lunch när 
man saknar sällskap. Men pauserna är bra för både dig och jobbet. Ta kor-
ta pauser varje timme och en riktig lunchrast där du helt lämnar datorn.  

2. Stäng av när du är klar för dagen 
Det är viktigt att behålla en gräns mellan jobb och privatliv, även när du  
arbetar hemifrån. Berätta för din chef och dina kollegor när du är nåbar 
och stäng av verktygen när du är klar. Då upprätthåller du dina arbetstider 
och vet när du ska svara på jobbsamtal och när du är ledig. 

3. Håll kontakt med kollegorna 
Vi är sociala varelser och att jobba hemma kan vara ensamt. Ta initiativet 
och ring en kollega för att prata lite och bolla olika frågeställningar. 

4. Ta hand om kroppen 
Du kanske brukar gå en promenad för att ta dig till jobbet. En rutin som 
kan vara värdefull att hålla fast vid, trots att du jobbar hemma. Se även 
över din nya arbetsplats. Arbete från sängen kan kännas lockande, men 
inte alltid så ergonomiskt och det riskerar att göra det svårare att somna 
på kvällen. 

5. Skapa tydlighet 
Prata i gruppen om hur ni ska arbeta och kommunicera för att få en hälso-
sam arbetsmiljö. Säkerställ exempelvis att tilldelade arbetsuppgifter inte 
ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning och klargör vilka arbetsuppgif-
ter som ska prioriteras när tiden inte räcker till. Läs mer om Organisato-
risk och social arbetsmiljö på Reflex. 

6. Var försäkrad 
Om du skulle skada dig hemma bedöms skadesituationen för varje enskilt 
fall av ditt försäkringsbolag. Vi rekommenderar att du har en egen olycks-
fallsförsäkring.

Med vänlig hälsning 
AF:s styrelse

www.saco.se/scania
brevlada.af@scania.com
08-553 826 15
      akademikerforeningen.scania  

Scania ansvarar 
för arbetsmiljön

Även när du arbetar hemma 
ska Scania/chefen främja en 
god arbetsmiljö och förebyg-
ga risk för ohälsa. Men det 
är svårare för din chef att se 
till att kraven på en säker 
och ergonomisk arbetsmiljö 
uppfylls när arbete utförs 
utanför Scania. Det är viktigt 
att du meddelar din chef om 
något upplevs problematiskt 
eller du ser risker vid din 
tillfälliga arbetsplats.

Nu hittar du mer information om vårt lokala avtal om korttidsarbete 
på Reflex. AF är speciellt glada över att vi enats med företaget om 
oförändrat intjänande till tjänstepension, resultatbonus, semester 
och arbetstidsförkortning. 

Förläggning av arbetstid
Avtalet om korttidsarbete innebär reducerad arbetstid med 60% och reducering 
av lön med 7,5%. Huvudregeln är arbete tis-ons, förutom denna veckan (v.13) 
och vecka 15. Undantag kan göras lokalt och totalt ska 28 arbetsbefriade dagar  
fördelas fram till 31 maj.

Undantag
Ett fåtal anställda kommer undantas för att driva affärskritisk verksamhet. De 
arbetar därmed ordinarie arbetstid med bibehållen lön. De som undantas 
har ett stort ansvar, i en extraordinär situation. Efter avtalsperioden kommer 
fack och företagsledning utvärdera arbetsbelastningen för dessa och vid behov 
verka för att det ges goda förutsättningar för återhämtning. Om du är undanta-
gen kommer du få information om det senast på fredag.

Förmånerna behålls
Det centrala avtal som Sveriges Ingenjörer tecknade 18 mars reglerar många 
av villkoren för korttidsarbete. Vi är glada över att vi i våra förhandlingar 
med företagsledningen enats om ytterligare bättre villkor för Scanias 
anställda. Under perioden då du får 92,5% lön, fortsätter ditt intjänande 
till arbetstidsförkortning, Scanias resultatbonus, semester och 
tjänstepension som vid full arbetstid/lön.

För dig som arbetar deltid idag
Vid deltid med stöd av deltidspension, föräldraledighets- eller studieledighets-
lagen, finns möjligheten att återgå till heltid. Varseltiden, alltså förvarningstiden 
som krävs för att göra en förändring, är dock 1 - 6 månader. Avtalet om 
korttidsarbete kan ändras med kortare varsel och du behöver därför vara beredd 
att arbeta heltid innan du kan återgå till deltid.

Med vänliga hälsningar,  
AF:s styrelse

Bra villkor vid korttidsarbete 
efter fackliga förhandlingar 

Akademikerföreningen på Scania
sedan 1956

Medlemsblad #10, 2020-03-25

”Du som är  
undantagen 
får 
information 
om det senast 
på fredag”

www.saco.se/scania
brevlada.af@scania.com
08-553 826 15
      akademikerforeningen.scania  

100%

TJ
Ä

N
S

TE
P

EN
S

IO
N

A
R

B
ET

S
TI

D
S

FÖ
R

K
O

R
TN

IN
G

S
C

A
N

IA
S

 R
ES

U
LT

A
TB

O
N

U
S

S
EM

ES
TE

R

Fortsatt bra 
villkor

LÖ
N

A
R

B
ET

S
TI

D

92,5%

40%

Mån Tis Ons Tor Fre

23 24 25 26 27

30 31

v13

v14 1 2 3

6 7 8 9 10v15

Produktionsnära tjänstemän är heltidspermitterade 
fram till den 13 april.

Arbetsdagar för tjänstemän

Frågor?
Vi fortsätter hålla dig som 
medlem uppdaterad. 

Tveka inte att höra av dig till 
oss med dina frågor!
brevlada.af@scania.com

96% av AF:s medlemmar vill jobba 
hemifrån i någon grad

Akademikerföreningen på Scania
sedan 1956

Medlemsblad #32, 2020-09-23

”1143 svarade 
varav 
177 chefer”

Vill du veta mer?
om hur hemarbete  
påverkar: 
• kvinnor och män
• äldre och yngre
• chefer
• de olika enheterna
• arbetslust och motivation
• fokus och effektivitet
• stress
• arbetsmiljö och hälsa
• ensamhet och delaktighet
• rörelse och återhämtning
• balans mellan arbete och
   fritid 

Läs hela rapporten här! 

Scanias akademiker om att 
ARBETA HEMIFRÅN
Resultatet från en enkät till Akademikerföreningens medlemmar 2020

Akademikerföreningen på Scania
www.saco.se/scania

AF skickade innan semestern ut en enkät för att undersöka 
hur hemarbetet påverkat medlemmars arbetsmiljö, arbets-
resultat, psykiska och fysiska hälsa samt återhämtning. 
Resultatet har nu sammanställts i en rapport och visar på 
både möjligheter och utmaningar. AF anser att Scania bör dra 
nytta av de positiva effekterna med hemarbete. 

Både för- och nackdelar med hemarbete 
Resultatet från enkäten visar på både för- och nackdelar med 
hemarbete. För gruppen som helhet verkar dock fördelarna 
överväga och 96% uppger att de i framtiden vill jobba 
hemifrån i viss eller stor utsträckning. 

Fördelar är ökad möjlighet till fokus och effektivitet samt att 
balansen mellan arbete och fritid förbättrats. Nackdelar är att 
ensamheten ökar och att delaktigheten och kontakten med  
kollegor försämras. Hemarbete är också utmanande för chefer 
som får svårare att upptäcka tidiga signaler av ohälsa.

Kontakt med kollegor är avgörande
Hur hemarbete upplevs beror i mycket stor utsträckning på 
hur väl kontakten med kollegorna fungerar. Bättre eller sämre 
regelbunden kontakt påverkar arbetsresultatet samt 
arbetsmiljö och hälsa i lika stor grad. Och följaktligen också 
hur mycket medlemmar vill jobba hemifrån i framtiden. 

Arbetsplatsen måste förbättras
Ett tydligt resultat från enkäten är att arbetsplatsen hemma 
måste förbättras för att undvika fysiska besvär. Nästan 80% 
uppger att arbetsplatsen hemma är sämre eller delvis sämre 
för att undvika fysiska besvär.

Hemarbete anpassat till situationen
I enkäten syns stora variationer i hur väl hemarbete fungerat 
för olika enheter och olika individer. Det antyder att det inte 
finns en modell som passar alla utan att hemarbete behöver 
anpassas utifrån verksamheten och individens behov. 

Med vänlig hälsning, AF:s styrelse 

www.saco.se/scania
brevlada.af@scania.com
08-553 826 15
      akademikerforeningen.scania  

Att vara anställd på Scania 
- mer än bara ett jobb?

Akademikerföreningen på Scania
sedan 1956

Medlemsblad #39, 2020-11-19

”Vad skulle du 
uppskatta för 
att utveckla 
Scania-
andan?”

www.saco.se/scania
brevlada.af@scania.com
08-553 826 15
      akademikerforeningen.scania  

För många medarbetare är Scania mer än bara ett jobb. Men vad 
innebär det för kulturen när företagsgemensamma aktiviteter 
ställs in, hemmakontoret blir den nya arbetsplatsen och medarbe-
tare riskerar att bli övertaliga? Tillsammans med er medlemmar 
vill vi förstå vad som krävs för att fortsätta utveckla Scania-andan.

En stark kultur bygger inte sig själv
Det är lätt att tänka att kulturen sitter i väggarna och att det inte kräver aktiva 
handlingar för att behålla den. Men det är många initiativ som genom åren 
byggt upp vår kultur och fått medarbetare att känna sig som en del av Scania-
familjen. Både gamla traditioner som Guldklubben och nyare initiativ som 
familjedagar på Gröna Lund. Frånvaron av uppsägningar, även i tuffa tider, 
har också gjort oss stolta och skapat en känsla av att vi på Scania tar hand om 
varandra. Under 2020 har det dock skett ett flertal förändringar. Det blir då 
viktigt att balansera det som uteblir med något som tillkommer.

Uteblivna aktiviteter
På grund av pandemin är samtliga centralt ordnade personalarrangemang 
och aktiviteter inställda i år. Exempel på arrangemang som berörs är 
Scaniamilen, Guldklubbsfesten och familjedagarna på Gröna Lund.  
Av kostnadsskäl har också Scanias föreningsverksamhet, Scania Aktiv lagts 
ner.

Påverkan av hemarbete
Att många arbetar hemifrån och även fortsättningsvis vill göra det i större 
utsträckning påverkar naturligtvis sammanhållningen. När samtalen i  
restaurangen, vid kaffeautomaten och på lunchpromenaden uteblir behöver vi 
hitta andra sätt för att skapa gemenskap och förtroende. 

Vad ingår i Scania-andan framöver?
Det är inte självklart att vi ska hålla fast vid samma aktiviteter och  
engagemang som byggt Scanias företagskultur historiskt. AF:s förhoppning är 
att förstå vad du som medlem uppskattar och vad du tror kan utveckla Scania-
andan framöver. Därefter kommer vi aktivt arbeta för att nå dit.  
Ta fem minuter och dela dina tankar med oss: Länk till frågor

Med vänlig hälsning,  
AF:s styrelse

Påverka vad AF 
arbetar för

Svara på vad du uppskattar 
för att utveckla Scania-andan

Länk till frågor

Fackligas arvoden ger miljoner  
till Scanias Personalstiftelse

Akademikerföreningen på Scania
sedan 1956

Medlemsblad #33, 2020-09-24

”Fackligt 
arbete ska 
inte handla 
om personlig 
vinning”

www.saco.se/scania
brevlada.af@scania.com
08-553 826 15
      akademikerforeningen.scania  

Tratons bolags-
styrelse
Valda av bolagsstämman:
• Hans Dieter Pötsch (ordf)
• Manfred Döss
• Gunnar Kilian
• Albert Kirchmann
• Julia Kuhn-Piëch
• Nina Macpherson
• Christian Porsche
• Wolf-Michael Schmid
• Hiltrud Werner
• Frank Witter

Arbetstagarrepresentanter:
• Torsten Bechstädt (VW)
• Mari Carlquist (Scania)
• Jürgen Kerner (IG Metall)
• Lisa Lorentzon (Scania)
• Bo Luthin (Scania)
• Michael Lyngsie (Scania)
• Bernd Osterloh (VW)
• Karina Schnur (MAN)
• Athanasios Stimoniaris (MAN)
• Steffen Zieger (MAN)

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, €275.000,  
kommer årligen att betalas ut till Scanias personalstiftelse.

Tratons styrelsearvoden är lika för alla
AF:s ordförande Lisa Lorentzon är en av Scanias fyra arbetstagarrepresentanter 
i Tratons bolagsstyrelse. Att vara ledamot i en bolagsstyrelse ger stora  
möjligheter att påverka, men innebär också ett stort ansvar. Det juridiska 
ansvaret är lika stort för arbetstagarrepresentanterna som för de som är valda 
av bolagsstämman. Därför erbjuds alla samma arvoden. 

Arvoden går till de vi företräder
AF:s ståndpunkt är att arvoden inte ska hamna hos enskilda arbetstagar- 
representanter, utan hos medarbetarna som de företräder. Det är därför  
glädjande att vi efter intensivt arbete har enats med Traton om en lösning.  
Scanias arbetstagarrepresentanter avsäger sig därmed sitt arvode och Traton 
kommer årligen betala motsvarande belopp, ca €275.000, till Scanias personal-
stiftelse. Första utbetalningen sker när de första styrelsearvodena utgår, efter 
Tratons bolagsstämma 23 september. 

Sök bidrag ur Scanias Personalstiftelse
Scanias Personalstiftelse grundades 1996 med syftet att medverka till de  
anställdas personliga utveckling genom utdelning av stipendium. Stipendier 
kan sökas för olika aktiviteter såsom schemabunden undervisning, konferenser, 
seminarier eller studiebesök såväl i Sverige som utomlands. Ett riktvärde för 
högsta bidrag är 30 000 SEK. Tidpunkt för ansökan är inte beslutad, mer info 
kommer senare. Läs mer om Scanias Personalstiftelse på Reflex

Nya riktlinjer möjliggör stipendier
Under flera år har Personalstiftelsen inte delat ut några stipendier pga den låga 
räntan. 2018 gjorde AF därför en granskning av personalstiftelsens aktiviteter.
Vi tog därefter initiativ till att förändra stiftelsens arbete för att möjliggöra  
fortsatt utdelning av stipendier. Detta ledde till att stiftelsens kapital placerades 
om. Något som möjliggör tillräcklig avkastning för att stiftelsen ska kunna dela 
ut stipendier i en omfattning som motiverar dess verksamhet. Med det extra 
kapitalet som de fackliga representanternas arvode utgör finns nu goda  
möjligheter till stipendieutdelning.

Med vänlig hälsning 
AF:s styrelse

Lisa Lorentzon, ordförande AF
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Kommunikation
Under året skickades 45 medlemsblad till samtliga medlem-
mar, på svenska och engelska. Informationens tyngdpunkt var 
inom hemarbete, korttidsarbete, övertalighet, arbetsmiljö, kom-
petensutveckling och lön.

På AF:s hemsida (www.saco.se/scania) kommuniceras bl.a. 
AF:s arbete, råd och stöd, lönestatistik och information om 
medlemsblad och medlemsmöten.

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. 
 

http://www.saco.se/scania
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Ekonomi 
AF bedriver sin verksamhet inom ramen för eget kostnadsställe. 
Lönekostnader för förtroendevalda samt kostnader kopplade till 
lokaler och utrustning betalas av Scania. 

Majoriteten av AF:s förtroendevalda utför sitt fackliga arbete som 
en deltidssyssla. Fem personer har arbetat heltid för  
Akademikerföreningen. Organisatoriskt tillhör fyra av dem Scan-
ias centrala HR, XLUA. En person har varit inlånad från Commu-
nications. Fackliga uppdrag får utföras på betald arbetstid.

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 2021
Akademikerföreningens styrelse

Till denna berättelse bifogas revisorernas berättelse för  
verksamhetsåret 2020.



AF in brief
AF represents all academics at Scania that are members of a 
Saco-union in Sweden, today we are 3100 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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Elected representatives
 
Members of the board   

Lisa Lorentzon   chairman
Christina Widén  vice chairman 
Rickard Ångman  commissioner
Mehran Arefi   commissioner 
Emma Collin   commissioner
Lara Johansson  commissioner (parental leave from 9/11)
Magnus Ramstedt  commissioner (parental leave from 1/10)
Jonas Hävner  commissioner

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

Anders Eriksson   chairman
Mikael Juntti   vice chairman
Towe Nordin   commission
Herman Klug   commission
Evelina Lindström  commission
Fredrik Sundström  commission

Trustees

18

During 2020, about 30 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.
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Election committee
Elections committee members were Hans Östman,  
Petra Areskoug and Daniel Marouf.

Revisorer
Maria Lönnelid-Brauer and Anna Krishtal were auditors.

Reference groups
Within R&D there is a reference group that meet regularly. They 
are intended to be consulted by AF’s elected representatives in 
the VW forum before decisions that are linked to synergy projects 
within the Group. Members of the group are elected representa-
tives for AF.

Safety officers
During the year, AF has had seven appointed safety officers, who 
among other things participated in work environment reviews 
and risk analyses to reduce the spread of Covid-19 in the work-
place.

Christina Widén   
Frank Schlüter 
Lars-Olov Westerberg
Richard Andersson  
Frode Haus  
Sonja Troberg
Johanna Vännström

According to the Work Environment Act, safety representatives 
have as an overall task of representing employees in work envi-
ronment issues, work for a satisfactory working environment and 
monitor protection against ill health and accidents.



After intensive work, AF, other unions 
and Scania’s management agreed on an 
agreement as early as March 20. Thanks 
to that agreement, Scania was able to ap-
ply for state aid for short-term work.

The initial agreement lasted until 31 May, 
but was later extended to 22 September. 
The parties agreed to suspend short-term 

work 31 August. At that time, Scania’s economic conditions were 
considered to be at a level that no longer justified state aid.

An exceptional year
As early as 2019, discussions began with company management 
about possible cuts. Then based on a forecast of recession. Since 
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then, AF has argued for skills develop-
ment and reduced consulting assignments 
to prevent notice and redundancies. As 
Covid-19 began to spread, the company’s 
demands for action became more urgent. 
It has meant intensive union work to find 
solutions together with the management.

Short-term work
On March 18, the central parties (Swedish Engineers and Tech-
nology Employers) signed short-term agreements that enabled 
unions and employers at Scania to sign corresponding local 
agreements. 



Since the consultant reductions would not 
be enough to achieve the company’s goals, 
we developed a number of alternatives 
where employees on their own initiative 
could choose to leave the company. For 
those who were considering leaving the 
company, it was possible to apply for a 
severance offer. It is also possible to retire 
at 65-68 years and retire at 64 years.

Despite these initiatives, some  
redundancy remained. The employees 
whose positions were removed locally 
were then matched against all positions 
within the same location and  
organization number. With a completely 
new process and shortcomings in the 
data, this meant an enormous amount of 
work. Just before the turn of the year, the process could be com-
pleted. None of AF’s members left Scania without an opportunity 
to stay.

Redundancy
In June, company management announced that 1,000 white-col-
lar positions needed to be reduced by 2020. AF’s goal was to pre-
vent notice and redundancies. In accordance with the consultant 
agreement that we signed in 2016, the company should primarily 
review and limit the number of hired consultants in the event of 
operational restrictions. For AF, it has been of the utmost impor-
tance that no employee involuntarily had to leave the company if 
he or she could take on position staffed by a consultant. 

21
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The Scania spirit
During the year, there were several employee-beneficial activities 
that could not be carried out due to restrictions. Other activities 
Scania closed down for cost reasons. At the same time, most of 
the members worked from home, with limited opportunity to 
meet colleagues. All in all, this resulted in many signals of lack of 
participation and the disappearance of the so-called Scania spirit.

AF therefore sent out a survey to find out 
what members appreciate and want to be 
developed or introduced. The survey was 
closed at the end of 2020 and the results 
will be reported in 2021.



A survey was sent out to investigate 
how homework affected members’ work 
environment, work results, mental and 
physical health, and recovery. A clear 
result from the survey is that the work-
place at home must be improved to 
avoid physical problems. The results of 
the survey also showed opportunities 
since as many as 96% stated that in the 
future they want to work from home to a certain or large extent. 
AF has disseminated the results of the survey in different ways 
and in different forums, both to improve the current home work-
place, but also the future workplace.

Focus areas 
based on Road map 2020

The pandemic, homework, redundancy and short-term work have 
had a major impact on the work with the focus areas during the 
year. In some areas such as flexibility and security, we have come 
further, while other areas have been downgraded.

WORKING ENVIRONMENT
During the year, AF focused on members’ health and work 
environment both in the work with short-term layoffs and in the 
redundancy process. Monitoring the psychosocial work 
environment and a sustainable workload has been extra 
important during a year like this with major changes. 
  
When working from home, due to the pandemic and short-term 
layoffs, became the norm for many, AF has worked to make it 
healthy and appropriate to work from home. 
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In about ten of this year’s member newsletters, AF has addressed 
work environment-related topics, such as the need for homework 
and the importance of paying attention to early signals of stress 
and ill health.

FLEXIBILITY and SAFETY
AF agreed with the company on increased opportunities for 
leave of absence. This is something that has been requested by 
members, e.g. to be able to have more free time or to be able to 
try working in another industry. It is now possible to be on leave 
20% or 100% for reasons other than the statutory ones.

INSURANCE and PENSION
During the year, a number of members were offered a retirement 
pension at age 64 or severance pay at age 65-68. For these  
members, AF arranged a meeting with a pension expert from  
The Swedish Association of Graduate Engineers.

During the year, AF provided individual support regarding  
pensions and parental benefits to a lot of members.

CAREER
During the year, AF worked to enable competence development 
through increased opportunities for digital learning. For example, 
through a collaboration with Uppsala University to create a range 
that matched the needs and opportunities of AF’s members.
An agreement with Scania opened up the possibility of studying 
during laid-off time, without making it mandatory.

CLIMATE IMPACT
One goal is that the technology for digital meetings would be 
so good that travel-free meetings appear to be an obvious first 
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choice. Due to the pandemic and homework, that goal has been 
met. We also wanted the transport time to / from and at work to 
be reduced. Homework has also had a great impact there and we 
will continue to work for future possibilities for remote work.

INTERNATIONAL WORK
AF drives and monitors the interests of Scania employees within 
the Group. During the year, it has involved regular meetings to 
follow the situation within VW.

Within Traton, much focus has been on MAN launching a new 
truck at the same time as the pandemic struck and they were 
forced to create an extensive crisis program.

Just before the holiday, it was clear that both Traton and MAN 
would change CEO. At the same time, the HR role, staffed by 
MAN’s HR manager, was removed from Traton’s management. 
Something that AF has long argued for, because double positions 
entail great risks of conflicts of interest.

SALARY
AF’s board member Jonas Hävner participated in Sveriges 
Ingenjörers negotiating delegation for Teknikavtalet. The pan-
demic meant that the 2020 central union negotiations were post-
poned and that the old collective agreement was extended until 
November. Negotiations were resumed thereafter.

For DynaMate AB, the local negotiations were 
concluded before the year end. For Scania, 
 negotiations were still ongoing at the year end.
In the spring, AF published a salary  
statistics report. As always, AF also  
provided individual support through personal 
salary statistics.
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DIVERSITY, GENDER EQUALITY and  
INCLUTION

AF has continuously pushed the company to advertise all
vacancies and to have a male and female final candidate in 
manager recruitments.

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

Scania council (Scaniarådet)
The Scania Corporate group comprehensive information forum in 
Sweden. (Emma Collin/Anders Eriksson)

Scania council diversity meeting
Parts common working group for the gender equality and 
diversity area. (Mehran Arefi/Lovisa Appelberg)

Scania European Committee
European council for Scania’s employee representatives in  
Europe. In 2020, AF’s representative, Lisa Lorentzon, was  
elected chairman of the council.



AF trustees have represented PTK-S in the following forums:

PMQ - People Management Meeting
Forum where global strategic projects and improvement work in 
HR / People Management are handled and 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 ()    Christina Widén
Scanias Personalstiftelse (r)   Mehran Arefi
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Scania. The corresponding amount, € 275,000, will be paid 
annually to Scania’s personnel foundation.

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) and 
with two mandates in the General Assembly of Akavia.

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 350 MBL negotiations during the year.

In addition, during the year we had extensive negotiations to 
agree on a redundancy process and conditions for short-time 
work.

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 
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Member meetings
In 2020, AF organized four member meetings.

Scania in the new decade 
(eng)
On January 29, AF arranged a  
members’ meeting with CEO Henrik 
Henriksson as invited speaker. The 
meeting was held in the Granpark 
restaurant and focused on how new 
technologies affect Scania’s employees.

Annual meeting (eng)
On February 13, AF’s annual meeting 
was held. Guest speaker was Kent  
Conradson, Executive Vice President 
Head of Human Resources. He reflected 
on his 41 years at Scania.

Scania in Corona affected  
China (eng)
On May 12, AF’s member meeting was 
visited by Mats Harborn Executive  
Director Scania China Strategic Office. 
The meeting was held at Teams Live 
Event and for those who did not have 
the opportunity to participate, it was  
possible to see the recording after-
wards.
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need for electrification skills. Then Marita Nilsson, Product  
Owner Battery Platform, talked about her competence shift to  
electrification. Finally, Anna Buckhöj, Learning Expertise Scania 
Academy, spoke about learning and the range within  
electrification. The meeting was held at Teams Live Event and 
for those who did not have the opportunity to participate, it was 
possible to see the recording afterwards.

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

Individual support
Representatives from the AF Board have, during 2020,  
represent-ed members who needed individual support.  
Counseling has been done in individual conversations, or support 
in dialogue with HR and/or manager.

Despite the lack of a salary revision in 2020, more than 300 
members have requested and received personal salary statistics.
Approx. 80 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. 

Moving towards e-mobility 
(eng)
On October 18, AF arranged a  
members’ meeting about work  
within electrification.  
Claes Erixon, Executive Vice  
President R&D, began to provide 
an overall picture of the company’s 



Viktigt med en god arbetsmiljö vid  
arbete hemifrån

Akademikerföreningen på Scania
sedan 1956

Medlemsblad #5, 2020-03-16

”Pauser är 
bra för både 
dig och  
jobbet”

Allt fler arbetar hemifrån med anledning av smittspridningsrisker. 
Är du sjuk eller har sjuka barn som behöver omvårdnad så gäller 
sjukskrivning eller VAB. Har du däremot möjlighet att arbeta he-
mifrån finns det några punkter som kan vara bra att tänka på.

6 tips till dig som arbetar hemifrån

1. Välbehövliga pauser 
Ta dig tid för återhämtning. Det är lätt hänt att inte ta en riktig lunch när 
man saknar sällskap. Men pauserna är bra för både dig och jobbet. Ta kor-
ta pauser varje timme och en riktig lunchrast där du helt lämnar datorn.  

2. Stäng av när du är klar för dagen 
Det är viktigt att behålla en gräns mellan jobb och privatliv, även när du  
arbetar hemifrån. Berätta för din chef och dina kollegor när du är nåbar 
och stäng av verktygen när du är klar. Då upprätthåller du dina arbetstider 
och vet när du ska svara på jobbsamtal och när du är ledig. 

3. Håll kontakt med kollegorna 
Vi är sociala varelser och att jobba hemma kan vara ensamt. Ta initiativet 
och ring en kollega för att prata lite och bolla olika frågeställningar. 

4. Ta hand om kroppen 
Du kanske brukar gå en promenad för att ta dig till jobbet. En rutin som 
kan vara värdefull att hålla fast vid, trots att du jobbar hemma. Se även 
över din nya arbetsplats. Arbete från sängen kan kännas lockande, men 
inte alltid så ergonomiskt och det riskerar att göra det svårare att somna 
på kvällen. 

5. Skapa tydlighet 
Prata i gruppen om hur ni ska arbeta och kommunicera för att få en hälso-
sam arbetsmiljö. Säkerställ exempelvis att tilldelade arbetsuppgifter inte 
ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning och klargör vilka arbetsuppgif-
ter som ska prioriteras när tiden inte räcker till. Läs mer om Organisato-
risk och social arbetsmiljö på Reflex. 

6. Var försäkrad 
Om du skulle skada dig hemma bedöms skadesituationen för varje enskilt 
fall av ditt försäkringsbolag. Vi rekommenderar att du har en egen olycks-
fallsförsäkring.

Med vänlig hälsning 
AF:s styrelse

www.saco.se/scania
brevlada.af@scania.com
08-553 826 15
      akademikerforeningen.scania  

Scania ansvarar 
för arbetsmiljön

Även när du arbetar hemma 
ska Scania/chefen främja en 
god arbetsmiljö och förebyg-
ga risk för ohälsa. Men det 
är svårare för din chef att se 
till att kraven på en säker 
och ergonomisk arbetsmiljö 
uppfylls när arbete utförs 
utanför Scania. Det är viktigt 
att du meddelar din chef om 
något upplevs problematiskt 
eller du ser risker vid din 
tillfälliga arbetsplats.

Nu hittar du mer information om vårt lokala avtal om korttidsarbete 
på Reflex. AF är speciellt glada över att vi enats med företaget om 
oförändrat intjänande till tjänstepension, resultatbonus, semester 
och arbetstidsförkortning. 

Förläggning av arbetstid
Avtalet om korttidsarbete innebär reducerad arbetstid med 60% och reducering 
av lön med 7,5%. Huvudregeln är arbete tis-ons, förutom denna veckan (v.13) 
och vecka 15. Undantag kan göras lokalt och totalt ska 28 arbetsbefriade dagar  
fördelas fram till 31 maj.

Undantag
Ett fåtal anställda kommer undantas för att driva affärskritisk verksamhet. De 
arbetar därmed ordinarie arbetstid med bibehållen lön. De som undantas 
har ett stort ansvar, i en extraordinär situation. Efter avtalsperioden kommer 
fack och företagsledning utvärdera arbetsbelastningen för dessa och vid behov 
verka för att det ges goda förutsättningar för återhämtning. Om du är undanta-
gen kommer du få information om det senast på fredag.

Förmånerna behålls
Det centrala avtal som Sveriges Ingenjörer tecknade 18 mars reglerar många 
av villkoren för korttidsarbete. Vi är glada över att vi i våra förhandlingar 
med företagsledningen enats om ytterligare bättre villkor för Scanias 
anställda. Under perioden då du får 92,5% lön, fortsätter ditt intjänande 
till arbetstidsförkortning, Scanias resultatbonus, semester och 
tjänstepension som vid full arbetstid/lön.

För dig som arbetar deltid idag
Vid deltid med stöd av deltidspension, föräldraledighets- eller studieledighets-
lagen, finns möjligheten att återgå till heltid. Varseltiden, alltså förvarningstiden 
som krävs för att göra en förändring, är dock 1 - 6 månader. Avtalet om 
korttidsarbete kan ändras med kortare varsel och du behöver därför vara beredd 
att arbeta heltid innan du kan återgå till deltid.

Med vänliga hälsningar,  
AF:s styrelse

Bra villkor vid korttidsarbete 
efter fackliga förhandlingar 

Akademikerföreningen på Scania
sedan 1956

Medlemsblad #10, 2020-03-25

”Du som är  
undantagen 
får 
information 
om det senast 
på fredag”

www.saco.se/scania
brevlada.af@scania.com
08-553 826 15
      akademikerforeningen.scania  
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Produktionsnära tjänstemän är heltidspermitterade 
fram till den 13 april.

Arbetsdagar för tjänstemän

Frågor?
Vi fortsätter hålla dig som 
medlem uppdaterad. 

Tveka inte att höra av dig till 
oss med dina frågor!
brevlada.af@scania.com

96% av AF:s medlemmar vill jobba 
hemifrån i någon grad

Akademikerföreningen på Scania
sedan 1956

Medlemsblad #32, 2020-09-23

”1143 svarade 
varav 
177 chefer”

Vill du veta mer?
om hur hemarbete  
påverkar: 
• kvinnor och män
• äldre och yngre
• chefer
• de olika enheterna
• arbetslust och motivation
• fokus och effektivitet
• stress
• arbetsmiljö och hälsa
• ensamhet och delaktighet
• rörelse och återhämtning
• balans mellan arbete och
   fritid 

Läs hela rapporten här! 

Scanias akademiker om att 
ARBETA HEMIFRÅN
Resultatet från en enkät till Akademikerföreningens medlemmar 2020

Akademikerföreningen på Scania
www.saco.se/scania

AF skickade innan semestern ut en enkät för att undersöka 
hur hemarbetet påverkat medlemmars arbetsmiljö, arbets-
resultat, psykiska och fysiska hälsa samt återhämtning. 
Resultatet har nu sammanställts i en rapport och visar på 
både möjligheter och utmaningar. AF anser att Scania bör dra 
nytta av de positiva effekterna med hemarbete. 

Både för- och nackdelar med hemarbete 
Resultatet från enkäten visar på både för- och nackdelar med 
hemarbete. För gruppen som helhet verkar dock fördelarna 
överväga och 96% uppger att de i framtiden vill jobba 
hemifrån i viss eller stor utsträckning. 

Fördelar är ökad möjlighet till fokus och effektivitet samt att 
balansen mellan arbete och fritid förbättrats. Nackdelar är att 
ensamheten ökar och att delaktigheten och kontakten med  
kollegor försämras. Hemarbete är också utmanande för chefer 
som får svårare att upptäcka tidiga signaler av ohälsa.

Kontakt med kollegor är avgörande
Hur hemarbete upplevs beror i mycket stor utsträckning på 
hur väl kontakten med kollegorna fungerar. Bättre eller sämre 
regelbunden kontakt påverkar arbetsresultatet samt 
arbetsmiljö och hälsa i lika stor grad. Och följaktligen också 
hur mycket medlemmar vill jobba hemifrån i framtiden. 

Arbetsplatsen måste förbättras
Ett tydligt resultat från enkäten är att arbetsplatsen hemma 
måste förbättras för att undvika fysiska besvär. Nästan 80% 
uppger att arbetsplatsen hemma är sämre eller delvis sämre 
för att undvika fysiska besvär.

Hemarbete anpassat till situationen
I enkäten syns stora variationer i hur väl hemarbete fungerat 
för olika enheter och olika individer. Det antyder att det inte 
finns en modell som passar alla utan att hemarbete behöver 
anpassas utifrån verksamheten och individens behov. 

Med vänlig hälsning, AF:s styrelse 

www.saco.se/scania
brevlada.af@scania.com
08-553 826 15
      akademikerforeningen.scania  

Att vara anställd på Scania 
- mer än bara ett jobb?

Akademikerföreningen på Scania
sedan 1956

Medlemsblad #39, 2020-11-19

”Vad skulle du 
uppskatta för 
att utveckla 
Scania-
andan?”

www.saco.se/scania
brevlada.af@scania.com
08-553 826 15
      akademikerforeningen.scania  

För många medarbetare är Scania mer än bara ett jobb. Men vad 
innebär det för kulturen när företagsgemensamma aktiviteter 
ställs in, hemmakontoret blir den nya arbetsplatsen och medarbe-
tare riskerar att bli övertaliga? Tillsammans med er medlemmar 
vill vi förstå vad som krävs för att fortsätta utveckla Scania-andan.

En stark kultur bygger inte sig själv
Det är lätt att tänka att kulturen sitter i väggarna och att det inte kräver aktiva 
handlingar för att behålla den. Men det är många initiativ som genom åren 
byggt upp vår kultur och fått medarbetare att känna sig som en del av Scania-
familjen. Både gamla traditioner som Guldklubben och nyare initiativ som 
familjedagar på Gröna Lund. Frånvaron av uppsägningar, även i tuffa tider, 
har också gjort oss stolta och skapat en känsla av att vi på Scania tar hand om 
varandra. Under 2020 har det dock skett ett flertal förändringar. Det blir då 
viktigt att balansera det som uteblir med något som tillkommer.

Uteblivna aktiviteter
På grund av pandemin är samtliga centralt ordnade personalarrangemang 
och aktiviteter inställda i år. Exempel på arrangemang som berörs är 
Scaniamilen, Guldklubbsfesten och familjedagarna på Gröna Lund.  
Av kostnadsskäl har också Scanias föreningsverksamhet, Scania Aktiv lagts 
ner.

Påverkan av hemarbete
Att många arbetar hemifrån och även fortsättningsvis vill göra det i större 
utsträckning påverkar naturligtvis sammanhållningen. När samtalen i  
restaurangen, vid kaffeautomaten och på lunchpromenaden uteblir behöver vi 
hitta andra sätt för att skapa gemenskap och förtroende. 

Vad ingår i Scania-andan framöver?
Det är inte självklart att vi ska hålla fast vid samma aktiviteter och  
engagemang som byggt Scanias företagskultur historiskt. AF:s förhoppning är 
att förstå vad du som medlem uppskattar och vad du tror kan utveckla Scania-
andan framöver. Därefter kommer vi aktivt arbeta för att nå dit.  
Ta fem minuter och dela dina tankar med oss: Länk till frågor

Med vänlig hälsning,  
AF:s styrelse

Påverka vad AF 
arbetar för

Svara på vad du uppskattar 
för att utveckla Scania-andan

Länk till frågor

Fackligas arvoden ger miljoner  
till Scanias Personalstiftelse

Akademikerföreningen på Scania
sedan 1956

Medlemsblad #33, 2020-09-24

”Fackligt 
arbete ska 
inte handla 
om personlig 
vinning”

www.saco.se/scania
brevlada.af@scania.com
08-553 826 15
      akademikerforeningen.scania  

Tratons bolags-
styrelse
Valda av bolagsstämman:
• Hans Dieter Pötsch (ordf)
• Manfred Döss
• Gunnar Kilian
• Albert Kirchmann
• Julia Kuhn-Piëch
• Nina Macpherson
• Christian Porsche
• Wolf-Michael Schmid
• Hiltrud Werner
• Frank Witter

Arbetstagarrepresentanter:
• Torsten Bechstädt (VW)
• Mari Carlquist (Scania)
• Jürgen Kerner (IG Metall)
• Lisa Lorentzon (Scania)
• Bo Luthin (Scania)
• Michael Lyngsie (Scania)
• Bernd Osterloh (VW)
• Karina Schnur (MAN)
• Athanasios Stimoniaris (MAN)
• Steffen Zieger (MAN)

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, €275.000,  
kommer årligen att betalas ut till Scanias personalstiftelse.

Tratons styrelsearvoden är lika för alla
AF:s ordförande Lisa Lorentzon är en av Scanias fyra arbetstagarrepresentanter 
i Tratons bolagsstyrelse. Att vara ledamot i en bolagsstyrelse ger stora  
möjligheter att påverka, men innebär också ett stort ansvar. Det juridiska 
ansvaret är lika stort för arbetstagarrepresentanterna som för de som är valda 
av bolagsstämman. Därför erbjuds alla samma arvoden. 

Arvoden går till de vi företräder
AF:s ståndpunkt är att arvoden inte ska hamna hos enskilda arbetstagar- 
representanter, utan hos medarbetarna som de företräder. Det är därför  
glädjande att vi efter intensivt arbete har enats med Traton om en lösning.  
Scanias arbetstagarrepresentanter avsäger sig därmed sitt arvode och Traton 
kommer årligen betala motsvarande belopp, ca €275.000, till Scanias personal-
stiftelse. Första utbetalningen sker när de första styrelsearvodena utgår, efter 
Tratons bolagsstämma 23 september. 

Sök bidrag ur Scanias Personalstiftelse
Scanias Personalstiftelse grundades 1996 med syftet att medverka till de  
anställdas personliga utveckling genom utdelning av stipendium. Stipendier 
kan sökas för olika aktiviteter såsom schemabunden undervisning, konferenser, 
seminarier eller studiebesök såväl i Sverige som utomlands. Ett riktvärde för 
högsta bidrag är 30 000 SEK. Tidpunkt för ansökan är inte beslutad, mer info 
kommer senare. Läs mer om Scanias Personalstiftelse på Reflex

Nya riktlinjer möjliggör stipendier
Under flera år har Personalstiftelsen inte delat ut några stipendier pga den låga 
räntan. 2018 gjorde AF därför en granskning av personalstiftelsens aktiviteter.
Vi tog därefter initiativ till att förändra stiftelsens arbete för att möjliggöra  
fortsatt utdelning av stipendier. Detta ledde till att stiftelsens kapital placerades 
om. Något som möjliggör tillräcklig avkastning för att stiftelsen ska kunna dela 
ut stipendier i en omfattning som motiverar dess verksamhet. Med det extra 
kapitalet som de fackliga representanternas arvode utgör finns nu goda  
möjligheter till stipendieutdelning.

Med vänlig hälsning 
AF:s styrelse

Lisa Lorentzon, ordförande AF
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Communication
During the year, 24 member newsletters were sent to all 
members, in Swedish and English. The focus of the information 
was on remote work, short-time work, redundancy, work  
environment, competence development and salary.

AF’s website (www.saco.se/scania) offers info about our work, 
advice and support, salary statistics, member meetings and  
member newsletters.

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.
 

http://www.saco.se/scania
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Economy 
AF operates within its own cost center. Salary costs for elected 
representatives and costs related to premises and equipment are 
paid by Scania. 

The majority of AF’s elected representatives perform their union 
work as part-time work. Five people work full time for AF,  
organizationally belonging to Scania’s central HR, XLU.  
Union assignments may be carried out on paid working hours.

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 2021
Board of AF, Union for university graduates

To the annual report the audit report for 2020 is added.


