
 

Kjerneverdiene i Scania 
 

   
 

Kunden først 

Vi lykkes bare når kundene våre 
lykkes. Gjennom å forstå våre 

kunders virksomhet kan vi levere 

skreddersydde løsninger som gjør 

dem til vinnere i et bærekraftig 
transportsystem. Kundens drift og 

effektivitet står sentralt i verdikjeden. 

Fra FoU, vare- og tjenestekjøp og 

produksjon til salg, levering og 
finansiering av kjøretøy, motorer og 

tjenester. 

Respekt for individet 

Vi behandler andre slik vi selv 
ønsker å bli behandlet. Vi lytter og 

forstår. Fra sjåførene i våre kjøretøy 

til alle våre ansatte og samfunnet 

som helhet; enkeltindividet står i 
sentrum for alt vi gjør. Vi ønsker å 

fange opp kunnskapen, erfaringen og 

ambisjonen til hver enkelt for hele 

tiden å forbedre det vi gjør, og måten 
vi gjør det på. 

Fjern sløsing 

Med et sterkt fokus på kontinuerlige 
forbedringer gjennom hele 

organisasjonen sikrer vi en ytelse 

på alle områder som er god og av 

høy kvalitet. Oppfølging av avvik fra 
målsettinger og standarder hjelper 

oss å identifisere og fjerne sløsing. 

Vi tilstreber å optimere flyt- og 

ressurseffektiviteten, samtidig som 
vi holder miljøfotavtrykket på et 

minimum. 
 

   
 

Handlekraft 
Vi viser engasjement og motivasjon 
for å nå neste nivå. Vi setter vår ære 

i å møte utfordringer med innovative 

løsninger. Vår bevissthet rundt 
detaljer, kombinert med vår forståelse 

av helheten, skaper verdi for oss og 

kundene våre. 

Lagånd 
For å være ledende i bransjen 
samarbeider vi på tvers av 

landegrensene mot et felles mål. Vi 

ser på ulikheter og mangfold som 
muligheter, og vi utfordrer hverandre 

til å bli bedre. En felles oppfattelse 

av veien videre gir kollektiv styrke og 

gruppetilhørighet. 

Integritet 
Vi vedkjenner oss vårt 
samfunnsansvar og tilstreber alltid 

å gjøre de rette tingene på rett 

måte. Vi opptrer i samsvar med våre 
kjerneverdier. Vi følger alle juridiske 

og samfunnsmessige standarder. 

Vi holder alltid hva vi lover, og står 

ansvarlige for det vi gjør. Kundenes, 
forretningspartneres og samfunnets 

tillit til oss er blant våre viktigste 

aktiva.



 


