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Abstract

Inspiration for this work is from the argumentation, which is about following issue: ``If we are 

on a good way to leave the bureaucratization``. 

This paper is a study about Scania. Here I will find out at which level of bureaucratization 

Scania is ranked on. Scania is one of the leading producers of trucks in the world. It is a 

company which works global and the analysis of Scania´s environment is as much as the 

analysis of the company's internal organization.
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SAMMANFATTNING

Inspirationen för detta arbete kommer från debattfrågan ``om huruvida vi är på god väg att 

lämna byråkratin.``

Idag är byråkrati en term som skapar dålig image. Alla organisationer beskriver sig själva som 

demokratiska där personalen deltar i beslutstagandet och styrningen och syftar till att ge 

arbetaren möjlighet att utöva inflytande på organisationens beslut. Demokratin i organisa-

tioner kommer i konflikt med de auktoritära och byråkratiska synsätten. 

Finns det handlings utrymme för individerna i en organisation?

Enskilda individer kan ha olika intressen. Organisationen måste försöka förena dessa intressen 

för att få alla att gå mot det kollektiva målet, vilket den inte alltid lyckas med. 1

Detta arbete är en studie om de interna relationerna inom Scania och Scanias externa relation 

till omvärlden. Som en världsledande producent av större lastbilar är Scania ett bra exempel 

på ett framgångsrikt industriföretag. Studien är inriktad till att hitta spår av byråkrati i dagens 

organisation Scania, parallellt med hjälp av att studera relationen till omvärlden inom vilken 

Scania verkar globalt.

                                               
1 Danielsson Erna Är delaktighet 

möjligt i en byråkrati 2002 
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1. INLEDNING

`Zhuang Zi (Chuang-tzu) var en taoistisk filosof som levde i Kina på 300 talet f.Kr. Han 

berättar följande historia: ”När Tzu-gung reste genom områdena norr om floden såg han 

en gammal man som arbetade i sin trädgård. Han hade grävt ett bevattningsdike. 

Mannen klättrade ner i källan med ett ämbar i händerna, fyllde det med vatten och 

klättrade sedan upp för att hälla det i sitt grävda dike. Hans ansträngningar var stora, 

men resultatet var mager”.

Tzu-gung sade: ”Det finns ett sätt för dig att fylla hundra bevattningsdiken med vatten på 

en dag utan att du behöver anstränga dig särskilt mycket. Vill du veta hur du ska bära dig 

åt?” Mannen tittade upp och frågade: ”Hur skulle det går till?”

Tzu-gung svarade: ”du får ta en trästång, tung i ena änden och lätt i den andra . Med den 

som hävstång kan du få upp vattnet så snabbt att det rinner hela tiden.”

Mannen blev vred och han sade: ”Jag har hört min mästare säga att den som använder 

maskiner också utför sitt arbete som en maskin. Den som utför sitt arbete som en maskin 

får ett hjärta som är som en maskin ...” 2

1.1 Problembakgrund 

Den industriella revolutionen i Europa och Nordamerika bidrog till att organisationer 

mekaniserades. Användningen av maskiner framför allt i industrin gjorde att 

organisationerna måste anpassas efter maskinernas behov. Det ledde till en allt starkare 

trend i riktning mot byråkratisering och rutinisering av livet i generell bemärkelse. Weber 

noterade att en byråkratisk organisation rutiniserar administrationen på samma sätt som 

en maskin rutiniserar produktionen. I Webers definition av byråkrati betonar han 

skapandet av en fastställd arbetsdelning när det gäller uppgifter, en hierarkisk ledning och 

kontroll samt detaljerade regler och föreskrifter. ²

                                                
2 Organisations metaforer Gareth Morgan 1999
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Tom Burns och G. M. Stalker med deras arbete har gjort distinktionen mellan 

mekanistisk och organiskt sätt att se på organisation och ledning. De visade att då 

förändringarna i omgivningen blir vardagsmat, vilket är fallet när ny teknologi och nya 

marknadsvillkor ställer nya krav och leder till nya problem, behövs det öppna och mer 

flexibla former av ledning och organisation. ³

Organiska systemperspektivet, som utvecklades parallellt på båda sidor av Atlanten under 

1950- och 1960-talen, bygger på principen att organisationer precis som organismer är 

”öppna” gentemot sin omgivning och måste skapa en avpassad relation med denna om-

givning, om de ska kunna överleva.³

1980-talet är det decennium då det utvecklas en identitet som formell organisation(ordets 

betydelse organisation kommer från grekiska ”organon” som betyder redskap och 

instrument). Man börjar uppfatta och omtala sin verksamhet som formel organisation. 

Alla verksamheter har eller bör ha samma komponenter t.ex. professionella ledare och 

inte nödvändigtvis en verksamhetsspecifik bransch. Under samma period 1980- och 

1990-talen präglas av problem- beskrivning där de djupa pyramidformiga 

organisationerna dominerar, där ledningen arbetar avskärmad från de anställda och från 

kunderna och där ansvaret för kvalitet ofta har delegerats till anställda på lägre nivåer. 3

Idag lever vi i en postindustriell epok som är initierad av datorn och 

informationsteknologin liksom den industriella revolutionen har initierat omvandlingen 

från ett jordbrukssamhälle till ett industriellt samhälle. Den präglas av en utveckling av 

servicesektorn och en nedgång för tillverkningsindustrin vilket leder till en vidare 

utveckling av den postindustriella organisationen. Om vi gör en jämförelse mellan den 

industriella organisationsstrukturen och den post industriella organisationsstrukturen, ser 

vi att den industriella byråkratin, med en hierarkisk vertikal kommunikation, 

specialisering, vertikal och horisontell integration och fokus på kontroll bytes i den 

postindustriella organisationen mot nya organisationsformer (nätverk, strategiska 

                                                
3 Organisations metaforer Gareth Morgan 1999
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allianser, virtuella organisationer), plattare organisationsstrukturer med horisontell 

kommunikation och ett fördelat ledningsansvar, s.k. ”outsourcing” och en icke formell 

påverkan (delaktighet, kultur och kommunikation, vertikal och horisontell integration, 

vaga och lösa gränser mellan funktioner, enheter och organisationer). ³

Organisationen är ett instrument för att man skall kunna uppnå andra mål.

Innan den industriella revolutionen var skedde tillverkningen av produkter mest genom 

hantverk där familjen var sitt eget `företag´ bestående av förhållandevis enkla 

arbetsuppgifter och med enkla verktyg. Arbetet krävde inte heller någon utbildning. Med 

uppfinningen av maskinen och mekaniseringen av arbetsprocesserna 

(produktionsprocesserna) uppkom fabrikerna och mer utbildade arbetare som mekaniker 

och ingenjörer började bli aktuella. Ägarna till fabrikerna insåg att ett effektivt bruk av 

maskinerna krävde genomgripande förändringar av utformningen av och kontrollen över 

arbetsuppgifterna. 4.

1.2. Problemdiskussion

”Att organisera sig innebär att bilda ramar och regler för handlande i en organisation, att 

kunna förutsäga skeenden och att kontrollera, både inom organisationen och även 

kontrollera dess omgivning. Att organisera innebär att reducera osäkerheter med hjälp av 

formella regler vilka hjälper människan att agera på ett ”rätt sätt”. I organisationen skapas 

rutiner och handlingsmönster som över tid skapar normer och värderingar eller ideologier 

som visar vad organisationen lägger fokus på.” 5

Scania, som är uppsatsens undersökningsobjekt, har överlevt på marknaden i mer än 100 

år. Sedan dess har Scania tillverkat mer en 1 miljon bussar och lastbilar för den tunga 

transporten. Scania har genomgått aktivt alla dessa förändringsfaser. Idag är Scania en av 

världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt för industri 

och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster 

                                                
4 Organisations metaforer Gareth Morgan 1999

5 Danielsson Erna Ädmieb 2002
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inom service och finansiering, vilka erbjuder Scanias kunder kostnadseffektiva transport 

lösningar och hög tillgänglighet. Det omfattar såväl reservdelar, underhållsavtal och 

verkstads tjänster, dygnet runt som förarutbildning och IT-stöd för transport planering. 

Vidare erbjuds kunderna olika typer av finansiella tjänster som lånefinansiering, olika 

former av leasing kontrakt och försäkringslösningar. Företaget är verksamt i ett hundratal 

länder och har drygt 35 000 anställda, varav drygt 12 000 i Sverige. Forskning och 

utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med 

möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Scanias 

huvudanläggning ligger i Södertälje med cirka 9000 anställda. Under 2007 uppgick 

faktureringen till 84,5 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 8,5 miljarder kr.

1.3 Problemformulering

Hur är Scania internt organiserad och hur ser ut dagens Scanias omgivning samt hur 

anpassas Scania till denna omgivning? 

Idag när Scania har vuxit hur är med byråkrati och omvärlden...

1.4 Syfte

Syftet är att göra en undersökning av dagens relationer externt och internt i Scania genom 

att hitta spår av byråkrati och hur Scania anpassas till omgivningen och vilka strategier 

använder Scania för att hantera omgivningens krav.

1.5 Avgränsningar

Uppsatsen avgränsas till att se problemet utifrån lednings perspektiv. Den globala 

finansiella turbulensen , som förvärrades från och med sommaren 2008, skall beröras 

endast för att förklara hur Scanias omgivning ser ut i nuläget (under lågkonjunktur)?

* avgränsningar i (en-två meningar om) : metod, val av syfte – motivera bättre varför 

ledningens perspektiv?
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2. TEORETISKT REFERENSRAM

I den här delen presenteras relevanta teorier för studien. Nedan följer en teoretisk 

genomgång som ska användas som en grund för vidare analys för att besvara syftet.

Analysen inriktar sig på att hitta element och spår av principer som grundar följande 

teoretiska organisationsmodeller: teoretiska modeller om omgivningen, byråkratin, den 

klassiska ledningsteorin och kontingensteorin.

”Organisationer skapas genom att vi agerar som om organisationerna vore verkliga. 

Aktörerna utanför organisationen gör till exempel affärer med organisationen på ett sätt 

som är allmängiltigt (utifrån de lagar och regler som omgärdar ekonomiska 

transaktioner). Individerna i organisationen agerar på ett sätt som stärker deras 

uppfattning om vad organisationen är och hur den fungerar. De skapar mening 

tillsammans med andra genom att möta kollegor, kunder och leverantörer på ett 

förväntansfullt sätt . Deltagarna bidrar, alla på sitt sätt, till att stärka uppfattningen om att 

organisationen finns och har ett existenssyfte. Men individerna är inte helt låsta till 

organisationens ramar. Individer bryter mot de rådande normer och de förväntningar som 

ligger i deras roller. Människor som befolkar organisationerna är inte maskiner och de 

agerar inte alltid på det sätt som var tänkt eller planerat.” 6

2.1 Omgivning

”I modernistiska organisationsteorier uppfattas organisationens omgivning som något 

som ligger utanför organisationens gränser.” 7

                                                
6 March &Simon 1958/1993, Ahrne 1989 med flera(Danielsson Erna Äbmieb)

7 Mary Jo Hatch Organisationsteori 2002
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”Omgivningen påverkar organisationens resultat genom att införa begränsningar och 

kräva omfattande anpassning från organisations sida för att säkerställa överlevnaden. 

Organisationen möter å sin sida osäkerhet när det gäller vad omgivningen egentligen 

kräver , samtidigt som den är beroende av de olika element som dess omgivning består 

av”. 

Organisationens omgivning definieras av de element som ingår i den: interorganisatoriska 

nätverk, det omgivande samhället och den internationella eller globala omgivningen. Det 

internorganisatoriska nätverket består av leverantörer, kunder, konkurrenter, 

fackföreningar, myndigheter och andra intressenter.

Det omgivande samhället verkar med en mängd allmänna krafter i omgivningen. Dessa 

krafter påverkar hela verksamheten. ”Det omgivande samhället delas in i olika sektorer: 

social, kulturell, juridisk, politisk, ekonomisk, teknologisk och fysisk miljö.” 8

Här ska omfattas bara den juridiska,den politiska, den ekonomiska och den fysiska 

sektorn, som relevanta för denna studie: ”Den juridiska sektorn definieras av den 

författning, de lagar och den juridiska praxis som råder i de länder där organisationen 

verkar. Denna sektor inbegriper lagar och juridisk praxis som rör bolag, anti-trustlagar, 

skattelagstiftning och lagar som reglerar utländska investeringar. Exempel på trender 

inom den juridiska sektorn är ofta svåra att skilja ifrån trender i de politiska och 

ekonomiska sektorerna.” 9

Den politiska sektorn beskrivs vanligtvis i termer av maktens fördelning och 

koncentration och vilken typ av politiskt system (till exempel demokratiskt kontra 

totalitärt) som är förhärskande i de delar av världen där organisationen verkar. ”De 

kommunistiska regimernas fall i Östeuropa i slutet av 1980-talet är ett exempel på en 

viktig förändring i den politiska (och ekonomiska) sektorn för de organisationer vilka 

                                                
8 Mary Jo Hatch Organisationsteori 2002

9   Ibid



                                                                    12

gjorde, eller velat göra, affärer inom ramen för denna sektor.” 10

”Den ekonomiska sektorn består av arbetsmarknad, finansiella marknader och marknader 

för varor och tjänster. Exempel på ekonomiska faktorer är betalningsbalansen, 

valutafrågor, ekonomiska allianser med andra länder, handelsavtal priskontroll, tillgång 

till råvarumarknader, ränte- och inflationsnivå, prisindex, arbetslöshetssiffror, 

överkapacitet i produktionen och investeringsrisker.” 11

Den fysiska sektorn innefattar naturen och natur resurserna. Vissa organisationer har 

direkta intressen i den fysiska sektorns element. Exempel på generella trender i den 

fysiska sektorn inbegriper bland annat växthuseffekten, klimatförändringar, 

jordbävningar och vulkanutbrott.

Den internationella och globala omgivningen innefattar aspekter av miljön som 

överskrider nationella gränser eller som organiseras i global skala. Element i den 

internationella miljön inbegriper bland annat institutioner som FN, GATT, Internationella 

valutafonden och internationella konsultfirmor. Ett exempel på en internationell trend 

med effekter på de politiska, juridiska och ekonomiska sektorerna i många delar av 

världen är den stigande medvetenheten om miljön.”12

Vi har inte att göra med en grupp av olika miljöer utan det handlar snarare om olika 

aspekter av en enda och mycket komplex omgivning.

2.2 Kontingensteorin

Denna teori handlar om att anpassa organisationen efter omgivningens krav. 

Organisationer är beroende av en större omgivning för sin överlevnad. Huvudsakliga 

idéer som ligger till grund för kontingensperspektivet på en organisation är:

- Organisationer som öppna system kräver en omsorgsfull ledning för att kunna 

tillfredsställa
                                                
10 10 Ibid
11 Ibid
12 Ibid
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  och balansera inre behov och för att kunna anpassa sig efter förändringar i omgivningen.

- Det finns inget bästa sätt att organisera. Formen som är mest lämplig är beroende av 

upp-

  gifterna eller miljön som man lever i.

- Ledningen måste uppnå en god passform och anpassning.

- Olika arter av organisationer behövs i olika typer av miljöer 13

Brittiske forskaren Tom Burns, 1950-talet, har gjort distinktionen mellan organiskt- och 

mekaniskt sätt att se på organisation och ledning. Distinktionen som har gjorts är mellan 

det organiska synsättet där organisationen betraktas som ett levande system, vilken 

existerar i en vidare omgivning som de är beroende av för att få sina olika behov 

tillfredsställda, och den klassiska ledningsteorin, där organisationer betraktas som stängda 

system som fungerar enligt maskinprincip. 14

2.3 Den klassiska ledningsteorin

Bland huvuddelen hos de klassiska teoretikerna (som t ex Henri Fayol, F.W.Mooney och 

Lyndal Urwick), dominerar ett tänkande som kan beskrivas med hjälp av uppfattningen 

att ledning är en process som inbegriper planering, organisation, beslut, samordning och 

kontroll. Den klassiska mekanistiska ledningsteorins (utformning av byråkratiska 

organisationer) principer är:

- Enhetlighet i beslut. En anställd ska få sin order från endast en överordnad.

- Enkelriktad beslutskedja. Beslutsgången från överordnad till underordnad ska gå 

uppifrån och ner i organisationen.

- Stab och linje. Stabspersonalen kan tillhandahålla viktig rådgivande information, men 

man måste vara noga med att inte lägga sig i linjens beslutsordning.

- Initiativ. Det är något som ska uppmuntras i hela organisationen.

                                                
13 Gareth Morgan Organisations metaforer 1999

14 Gareth Morgan Organisations metaforer 1999
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- Arbetsdelning. Ledningen ska sträva efter att skapa en viss grad av specialisering i syfte 

att organisationens mål ska uppnås på ett effektivt sätt.

- Makt och ansvar. Man ska sträva efter att få till stånd en lämplig balans mellan makt 

och ansvar.

- Makt centralisering. Även om centralisering av makten i viss utsträckning alltid är för 

handen, måste denna varieras för att man ska kunna få ut så mycket som möjligt av all 

personal.

- Disciplin. Lydnad, energi, beteende och yttre markörer för respekt ska utformas i 

enlighet med överens komma regler och praxis.

- Underordning av individuellt intresse gentemot allmänt intresse. Detta ska ske genom 

fasthet, förebilder, rättvisa och ständig övervakning.

- Rättvisa. Rättvisan ska grundas på regler och välviljan (för att personer ska uppmuntras 

att uppfylla sina skyldigheter) och på rättvis belöning (som gynnar arbetsmoralen, 

samtidigt som den inte leder till för stor ersättning för utfört arbete).

- Stabilitet genom anställningstrygghet. Detta för att underlätta kompetensutvecklingen.

- Kåranda och identifikation med företaget. Dessa faktorer avses underlätta harmoni, 

något som i sin tur stärker organisationen.

Dessa klassiska tankar utformade i grund och botten organisationerna på exakt samma 

sätt som maskiner där ansvaret för olika arbetsuppgifter kopplas samman på ett sätt som 

gör att de kompletterar varandra så bra som möjligt och att de i den hierarkiska 

beslutskedjan ger uttryck för den klassiska maximen ”en man en chef ”. Maktmönstren är 

sådant att man ger order och kräver lydnad och att aktiviteterna begränsas i en viss 

riktning och uppmuntras handlingar i en annan riktning. Ordern från toppen skulle gå i en 

exakt definierad riktning genom organisationen i syfte att ge upphov till just den handling 

eller effekt man föreställt sig när man formulerat order.15

Dessa principer är grunddragen både i en centraliserad organisation och i den modifierade 

variant av en divisionaliserad organisation, där olika enheter tillåts verka på ett halvt 

autonomt sätt under en generell (inte detaljerad) kontroll och en övervakning från dem 

                                                
15 Gareth Morgan Organisations metaforer 1999 
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som har den slutgiltiga makten. På det sätt förenas de motsvara krav som centralisering 

och decentralisering ställer i syfte att bevara en tillräcklig flexibilitet i olika delar av 

organisationerna. Den huvudsakliga kraften i den klassiska ledningsteorin är att 

organisationen kan eller borde vara rationella system som fungerar på ett så effektivt sätt 

som möjligt.

2.4 Byråkrati

Weber beskrev byråkratins funktion utifrån ett antal faktorer som särskilde byråkratin 

från andra organisationsformer. Med byråkrati menade Weber (1987) att arbetet var 

organiserat i ett antal befattningar och positioner, i en hierarki där den högre nivån 

kontrollerar och leder den lägre. Denna hierarki byggde på en arbetsdelning baserad på 

specialisering och erfarenheter. Arbetsdelningen specificerade avdelningen eller det 

området man var kompetent för, det vill säga en del av ansvaret från den lägre nivån och 

ansvaret för de underställdas arbete lades på den högre nivån. Ansvar och regler för 

uppgiftens utförande kommunicerades i huvudsak genom skrivna dokument.

När hierarkierna växer placeras specialiserad personal på de olika positionerna i 

hierarkin. Till varje position hör ansvar och befogenheter för just den nivån .16 Hierarki 

och byråkrati skapar disciplin. Det sätt på vilket arbetsuppgifter utförs är bäst med givna 

regler som innehavaren av en viss position måste följa. Om individen har någon annan 

uppfattning i frågan förväntas han eller hon att lägga dessa åt sidan för att fullfölja 

mottagen order. Individerna på de lägre nivåerna övervakas av nivån ovanför. Byråkratins 

funktion är att begränsa och avgöra vilka beslut en medlem ska behöva fatta , och där 

överordnades beslut blir den underordnande nivåns riktlinjer. 17

För varje position finns uttalade krav på kompetens. Den överordnade nivån ses som 

experten i kraft av sitt ämbete. Vilka aktörer, ämbetsmän och/eller experter som var 

ansvariga i varje fråga, styrdes av hierarkin och arbetsdelningen. Utförandet av plikterna 

styrdes av regler, skrivna dokument och av tidigare tagna beslut. Reglerna säkerställde 

                                                
16 Selznik 1957/1984, Metron 1949/1986 med flera (Danielsson Erna Ädmieb 2002)
17 Danielsson Erna Ädmieb 2002
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även ett opersonligt bemötande av klienter och kunder.

Högsta ledningen ställde höga krav på kontroll och ganska förutsägbart beteende. Detta 

regleras ofta i någon form av handlings planer. Med dessa sätter därmed den lägsta 

gränsen för acceptabelt beteende.
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3. METOD

I detta avsnitt kommer en beskrivning av hur insamlandet av information skall gå till och 

vilka metoder som skall användas.

3.1 UNDERSÖKNINGSMETOD

3.1.1 Hermeneutiskt och positivistiskt 

Det finns två olika synsätt när det gäller att förstå och förklara ett vetenskaplig fenomen. 

Ett av dessa är positivismen. Den har en samhällsvetenskaplig infallsvinkel som försöker 

tillämpa naturvetenskapernas forskningsmodell i utforskandet av den sociala världen. 

Baseras på att i den sociala världen finns mönster och regelmässigheter. Här är syftet att 

använda sig av en typ av vetenskapliga metoder för att upptäcka dessa mönster den 

sociala världen.18 Det andra synsättet är det hermeneutiska som skiljer sig ifrån det 

positivistiska på så sätt att man försöker tolka och förstå och på det sättet få en insikt. 

Inom detta synsätt är kvalitativa data vanligast, men synsättet kan även innehålla 

kvantitativa data. Positivismen söker en allmängiltig sanning medan i det hermeneutiska 

synsättet så utgår forskarna från sin egna subjektiva förförståelse när de närmar sig 

objektet i forskningen.19 (Denskombe, Martin 2000 Forskningshandboken).

Denna uppsats är en hermeneutisk, deskriptiv (beskrivande) undersökning där befintlig 

kunskap systematiseras inom området. Inom de beskrivningar man åstadkommer kan röra 

förhållanden som har ägt rum d.v.s. beskrivningar av dåtid, eller beskrivningar av 

                                                
18 Denskombe, Martin 

Forskningshandboken 2000

19 Runa Patel, Bo Davidson Förskningsmetodikens grunder 1994
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förhållanden som existerar just nu d.v.s. beskrivningar av nutid. Vid deskriptiva 

undersökningar begränsar man sig till att undersöka några aspekter av de fenomen man är 

intresserad av. De beskrivningar man gör av dessa aspekter är detaljerade och grundliga. 

Det kan vara en beskrivning av varje aspekt för sig men det kan även vara beskrivningar 

av samband mellan olika aspekter. Ofta kommer endast en teknik att samla information 

till användning vid deskriptiva studier.20

3.2 Datainsamling

För att kunna genomföra undersökningen startade jag med att studera en mängd av 

litteratur i form av böcker, artiklar, hemsidor och Scanias årsredovisningen 2008. Denna 

information lade grunden till teoretiska basen och empirin. 

3.2.1. Böcker

Eftersom undersökningen genomförs för att diagnostisera Scanias interna organisation 

och organisationens anpassning till omgivningen använde jag böcker vilka har gett en bra 

inblick i organisations teori och omgivning.

3.2.2. Hemsidor

Från hemsidor och artiklar har information om Scania hämtats.

3.3 Population och urval 

Jag har valt ett traditionellt företag, Scania. Populationen som är utvald för att belysa 

företagets organisation är de anställda på Scania.

                                                
20 Ibid



                                                                    19

4. EMPIRI

Utifrån teoriavsnittet och den data som jag har samlat in kan en typ av diagnos göras, 

därefter ställdes ett antal frågor och undersöktes vilka relationer som finns externt och 

internt i Scania.

Scania AB (Scania är det latinska namnet för den svenska provinsen Skåne) har 

tillkommit genom samgående mellan två företag; VABIS och Scania. VABIS 

(Vagnsfabriksaktiebolaget i Södertälje) grundades 1891 i Södertälje, ca 35 km söder om 

Stockholm och tillverkade. VABIS tillverkade fabrikshjul och tågräls. Maskinaktie-

bolaget Scania grundades 1900 i Malmö i södra Sverige och tillverkade till en början 

cyklar men så småningom även bilar och lastbilar. Samgåendet 1911 gav bolaget namnet 

Scania-Vabis. Det nya företaget koncentrerade sig på att tillverka bilar, lastbilar och 

bussar. Efter vissa ekonomiska svårigheter 1921, tillfördes nytt kapital från Stockholms 

Enskilda Bank. Banken ägdes av familjen Wallenberg, vilket i sin tur bidrog till att 

Scania-VABIS blev ett solit och tekniskt sett framstående företag. 

Under 1969 gick Scania VABIS ihop med SAAB, varpå företaget SAAB-Scania AB 

bildades. När SAAB-Scania delades år 1995, ändrades buss- och lastbilstillverkningen till 

det enklare namnet Scania AB. Året därpå introducerades Scania AB på Stockholms-

börsen.21

4.1 Omgivning och strategi

                                                
21 http://www.cars-

directory.net/history/scania/
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4.1.1.  Scanias geografiska indelning 

Den geografiska indelningen av Scania består av fem delar; västra Europa, centrala och 

östra Europa, Asien, Amerika.

Scania är i dessa delar verksamt i många länder genom drygt 1 000 lokala 

försäljningsställen och drygt 1 500 serviceverkstäder och har cirka 35 000 anställda. Av 

dessa arbetar nära 3 000 med forskning och utveckling i nära samarbete med produktion, 

främst i Sverige. Scanias centrala inköpsfunktion kompletteras med lokala inköpskontor i 

Polen, Tjeckien, USA, Kina och Ryssland. Tillverkningen sker i Europa och 

Latinamerika.22

4.1.2. Scanias strategi

”Sedan mars 2008 är Volkswagen AG majoritetsägare i Scania. Volkswagen har varit 

Scanias huvudägare sedan 2000 och under hela den tiden stått bakom Scanias strategi. 

Scania fokuserar på marknader och segment där det är möjligt att uppnå uthållig och 

lönsamt tillväxt. En växande bas av lönsamma kunder och utökande affärer med 

existerande kunder är viktigare än ett aggressivt tillväxt Scania som växer med 

framgångsrika kunder. Att gå in på en ny marknad eller i ett nytt segment innebär ett 

långsiktigt åtagande gentemot kunderna och samhället på den marknaden.”

Att förstå kundernas behov och ha förmåga att erbjuda kombinerade lösningar av fordon, 

tjänster och finansiering med ett särskild värde för varje kund är avgörande för Scanias 

framgång.

Scanias kunder (betraktad som en del av det interna organisatoriska nätverket) använder 

ofta sina fordon dygnet runt och kräver snabb tillgång till underhåll och reparation från 

Scanias servicenätverk under dygnets alla timmar. Helhetslösningar som innefattar 

fordon, tjänster och finansiering blir allt viktigare. 

                                                
22 Scanias Årsredovisning 2008
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4.1.3. Risker och strategier för risk hantering i Scania:

Scania starka företagskultur baseras på etablerade värderingar, principer och metoder och 

är grunden för företagets arbete med att hantera risker. Scanias styrelse ansvarar inför 

aktieägarna för bolagets risk hantering. Scania står inför många utmaningar som:

4.1.4. Strategiska risker:

Företagsstyrning och policyrisker - Verkställande ledningen har huvudansvaret för 

hantering av företags styrning- och policyrisker. Alla enheter inom företaget arbetar 

enligt ett ledningssystem, som uppfyller Scanias krav, riktlinjer och policys som är väl 

dokumenterat. Snabb spridning av ändamålsenlig information säkerställs via företagets 

ledningsstrukturer och ledningsprocesser. Ledningssystemen förbättras kontinuerligt 

bland annat genom regelbunden översyn, såväl intern som utförd av tredje part.

Affärsutvecklings risker att förbise hot och möjligheter, att suboptimera verksamheter 

inom företaget och att fatta felaktiga beslut minimeras därmed, samtidigt som risken for 

otydlighet och osäkerhet kring företagets strategi och affärsutveckling hanteras på ett 

systematisk sätt. Forsknings- och utvecklingsprojekt revideras löpande utifrån varje 

projekts tekniska och kommersiella relevans.23

4.1.5. Operativa risker

Marknadsrisker i termer av efterfrågan på lastbilar, bussar och motorer påverkas av 

konjunkturer och är därför utsatta för fluktuationer. Länder och regioner kan drabbas av 

ekonomiska eller politiska problem som påverkar efterfrågan på tunga fordon negativt. 

Svängningarna på världens finansiella marknader får i större eller mindre omfattning en 

påverkan på den reala ekonomins konjunkturs cykel och därmed på efterfrågan på 

Scanias produkter. Marknader kan temporärt avstanna och lokala valutor deprecierar. 

Genom en väl diversifierat marknad struktur begränsas effekten av en enskild marknads 

nedgång. På enskilda marknader kan väsentliga ändringar i spelreglerna ske såsom 

införande eller höjning av tullar och skatter samt ändringar i fordonsspecifikationer. 

Införande av sanktioner mot vissa länder kan undanröja möjligheterna att få avsättning 

                                                
23 Scanias Årsredovisning 2008
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för Scanias produkter. Vidare kan brister i ländernas legala system väsentligt försämra 

förutsättningarna för Scanias verksamhet och försäljning. Scania bevakar alla marknader 

löpande för att tidigt uppfatta varningssignaler och för att kunna vidta åtgärder och 

förändringar i sin marknadsstrategi.

Risker förknippade med oberoende distributörer. Dessa kan drabbas av problem, som 

skapar negativ effekt på Scanias verksamhet. Det kan bland annat vara bristande ledning 

och investeringsförmåga eller problem med generationsväxlingar i familjeföretaget. 

Scania kan därigenom få en volym nedgång innan återförsäljaren eller en ny återförsäljare 

fått igång verksamheten fullt ut. Om problemet inte är övergående kan Scania byta 

återförsäljare alternativt överta verksamheten. Scania håller löpande nära kontakter med 

sina återförsäljare för att tidigt uppfatta varningssignaler och kunna vidta åtgärder. 

Genom Scanias höga grad av integration framåt är risken begränsad för företaget.

Produktionsrisker - Scania har en integrerad komponenttillverkning med två geografiska 

baser, Sverige och Brasilien/Argentina. Denna koncentration innebär en viss risk, vilken 

dock motverkas av företagets enhetliga, globala produktionssystem som gör det möjligt 

att ta komponenter från vardera område. Enligt ”Scania Contingenci Planning Principles” 

ska beredskapen kontinuerligt hållas på en sådan nivå, att Scanias förmåga till 

leveransprecision mot kund inte påverkas negativt. Scania har en gemensam 

riskhanterings-modell, Business Interuption Study. Modellen vidareutvecklas 

kontinuerligt och beaktar även leverantörernas inverkan på Scanias leverantörsprecision. 

Riskidentifiering och kontinuitetsplanering är en del av varje chefs ansvar och innefattar 

en verksamhetsanpassad planering. Utbildning och övning sker med samtliga anställda 

och utförare av tjänster inom Scanias anläggningar. Uppföljningen sker genom 

kontrollsystemet, rapporterings- och åtgärdsrutiner.24

Scanias ”Blue Rating fire Safety” är en standardiserad metod för att genomföra riskbe-

siktningar med fokus på fysiska risker och för att kunna presentera företagsrisk på 

återförsäljningsmarknaden. Årliga riskbesiktningar utförs hos alla Scanias egna och 

                                                
24 Scanias Årsredovisning 2008
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övriga Scaniaägda distributörer / verkstäder.

Scanias ”Blue rating Health and Work Enviroment” är en metod Scania använder för att 

utvärdera och utveckla hälso- och arbetsmiljöarbetet så att Scania successivt kan förbättra 

verksamheternas arbetsmiljö. Besiktningar utföras under hela året på alla större företag.

Informationsrisker - för Scania är det avgörande att verksamheten kan dela och bearbeta 

information på ett flexibelt och säkert sätt, såväl inom företaget som i samverkan med 

kunder, leverantörer, och andra samarbetar partners. De huvudsakliga riskerna för 

informationshanteringen är att:

-  avbrott sker i kritiska informationssystem oberoende av orsak

-  strategisk och annat känslig information avslöjas för obehöriga

- strategisk och annan känslig information avsiktligt eller oavsiktligt förändras 

   eller förvanskas

Scania har en central enhet för styrning och samordning av global IS/IT, vilken ansvarar 

för implementering och uppföljning av Scanias policy för informationssäkerhet. Chefer 

har som en del i sitt normala ansvar att kontrollera riskerna och säkerhets nivån inom sitt 

ansvarsområde och att säkerställa att alla medarbetare är medvetna om sitt ansvar i detta 

avseende. Uppföljning sker regelbundet såväl genom intern kontroll som kontroll utförd 

av tredje part.

Leverantörsrisker: Inför nya avtal kontrollerar Scania att leverantören klarar Scanias krav 

på kvalitet, ekonomi, miljö och etik. För att minimera effekterna av produktionsstopp 

eller finansiella problem hos leverantören arbetar Scania normalt med flera leverantörer 

för varje artikel.

Scania säkerställer kontinuerligt kvalitet och leveransprecision på köpta artiklar. Daglig 

uppföljning sker med efterföljande prioritering och kategorisering av avvikelser. Vid 

upprepande avvikelser används en eskalerings modell för att höja fokus och snabbt 

komma tillbaka till normal läge. Genom Scanias risk hanterings modell ”Bussines 
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Interruption Study” identifieras och hanteras de risker som kan inverka menligt på 

kontinuiteten i Scanias produktion. Scanias ”Blue Rating Fire Safety” har använts för att 

genomföra riskbesiktningar på utvalda leverantörer.25

Svängningarna på världens finansiella marknader riskerar även att i större eller mindre 

omfattning påverka Scanias leverantörer. Scania följer löpande upp leverantörernas 

finansiella status.

Miljörisker - Inom Scania finns rutiner för att fortlöpande och systematiskt identifiera och 

bedöma miljörisker. Strategiska miljörisker hanteras integrerat med andra 

affärsutvecklingsrisker. Den operativa miljöhanteringen koordineras med övrig 

riskhantering och avser i första fall att förebygga olyckor, onormal drift vattenförorening 

och markförorening. Scanias ”Blue Rating Enviroment” är en metod för att utvärdera och 

utveckla miljöarbetet så att Scania på ett effektivt sätt successivt kan förbättra förmågan 

att undvika miljörisker.

Forsknings- och utvecklingsrisker - Forsknings- och produktutveckling sker i anslutning 

till produktionen och försäljning- och marknads organisationen för att på ett effektivt sätt 

säkerställa en hög kvalitet.

Emission lagstiftning - Att uppfylla regleringskrav är ett villkor för att Scania ska kunna 

sälja sina produkter. Regleringskraven kan röra sig om smärre modifikationer men även 

krav på totalt minskad miljöpåverkan av användning av fordonen, främst emissioner. 

Medan produkt-modifikationer ofta är relativt enkla och avsedda för lokala marknader, är 

de tekniska kraven i emissionslagstiftningen mycket komplicerade och gemensamma för 

hela regioner. Förmågan att uppfylla kommande emissionskrav är av stor betydelse för 

Scanias framtid.

Produkt lanserings risker - Politiska beslut i syfte att påverka fordonsmarknaden i viss 

riktning, exempelvis av miljöskäl, genom skattelättnader och pålagor samt exempelvis 

                                                
25 Scanias Årsredovisning 2008
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regionala miljözonsregler kan leda till snabba förändringar i efterfrågan. Detta kan kräva 

tidigareläggning av introduktioner och ökande resurser för forskning och utveckling i ett 

tidigare stadium. Scania hanterar detta genom att integrera sin omvärlds bevakning i alla 

utvecklings- och introduktionsprojekt. Arbetet sker tvärfunktionellt genom hela 

utvecklingstiden för att säkra att resultatet av alla funktioners omvärldsbevakning beaktas 

och att rätt prioriteringar görs i utvecklingsportföljen. I processen för produktlanseringar 

ingår att vid ett flera tall tillfällen genomföra riskanalyser för att hantera denna typ av 

risk.

Produkt ansvar - Scania har som mål att utveckla produkter som är pålitliga och säkra för 

användaren, allmänheten och miljön. Skulle emellertid en produkt visa tecken på sådana 

tekniska brister som skulle kunna skada personer eller egendom, hanteras detta av 

Scanias ”Product Liability Council”. Detta organ avgör vilka tekniska lösningar som ska 

användas för sitt lösa problemet och vilka marknadsåtgärder som behövs. Vidare 

genomför ”Product Liability Council” en översyn av de aktuella processerna för att 

säkerställa att problemet inte återkommer.26

Risker i distributörsledet - Reparations- och underhållsavtal utgör en viktig del av återför-

säljarnas verksamhet och dessa bidrar till god beläggning i verkstäderna och via högre 

reservdelsförsäljning per fordon. Avtalen är ofta kopplade till förut bestämda priser. 

Således uppstår både pris- och handhavande risker. Priset och avsättningen kan variera 

med konjunkturen. Scanias höga grad av integration i återförsäljarledet medför dock att 

det finns omfattande kunskap i företaget om prisbild och variationer.

Försäkringsbara risker - Scania arbetar kontinuerligt med identifiering, analys och 

hantering av försäkringsbara risker både på koncern nivå och lokal nivå. En central enhet 

ansvarar för koncernens globala försäkringsportfölj. Sedvanliga koncernförsäkringar för 

att skydda koncernens transporter, tillgångar och skyldigheter arrangeras i enlighet med 

Scanias ”Corporate Govermance manual Policy”. Lokala försäkringar placeras vid behov 

enligt lagar och standarder i aktuellt land. 

                                                
26 Scanias Årsredovisningen 2008
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Avtal och rättigheter - Scanias verksamhet innefattar en mångfald av immateriella 

licensavtal, patent och andra immateriella rättigheter. Scania sluter även en mängd 

kommersiella och finansiella avtal, vilket är normalt för ett företag av Scanias karaktär 

och storlek. Scanias verksamhet är inte avhängig av något enskilt kommersiellt eller 

finansiellt avtal, patent, licensavtal eller liknande rättighet.

Rätt processer - Scania berörs av en mängd rättsliga förfaranden till följd av företagets 

löpande verksamhet. I detta inbegrips påstådda kontrakts brott, bristande leverans av 

varor eller tjänster, producent ansvar, patentintrång eller intrång rörande andra 

immateriella rättigheter.

Handhavande av avtal, väsentliga rättigheter, legala risker samt risk rapportering - Scania 

har infört ett system för legal risk rapportering , enligt vilket legala risker definieras och 

rapporteras. Minst en gång per år lämnas en rapport om sådana risker till styrelsens 

revisionskommitté.27

Skatterisk - Scania och dess dotterbolag är föremål för ett stort antal taxeringsprocesser 

till följd av bolagets löpande verksamhet. Dessa processer avser i allt väsentligt områdena 

mer värdeskatt, internprissättning samt av räkning av utländsk skatt. Skatterisker över en 

viss nivå rapporteras fortlöpande till ledningen. En gång per år lämnas en rapport till 

styrelsens revision kommitté.

Finansiella risker - Utöver affärs risker är Scania exponerat för olika finansiella risker. De 

som är av störst betydelse är valuta ränte refinansiering- och kreditrisker. Dessa hanteras i 

enlighet med den finanspolicy som fastställts av Scanias styrelse. 

4.1.6. Kraftiga svängningar i bränslepriset

Under våren och sommaren 2008 steg bränslepriset till nya toppnivåer. Samtidigt lades 

riktlinjer fast från politisk håll, inte minst inom EU för minskande koldioxidutsläpp. 

                                                
27 Scanias årsredovisningen 2008
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Även om bränsle priserna föll tillbaka under den senare delen av året, kommer kundernas 

krav på bränsleeffektivitet och allt hårdare miljöbestämmelser att vara ett utmaning för 

lastbilsproducenterna 

4.1.7. Snabb nedgång i efterfrågan

I takt med den globala finansiella turbulensen förvärrades från sommaren 2008 även den 

reala ekonomin. Detta gav en mycket snabb nedgång i efterfrågan på lastbilar på de 

marknader där Scania bedriver sin verksamhet. Efter att marknaden hade försämrats 

under 2008 vidtog de flesta tillverkare åtgärder för att minska produktionen under slutet 

av året. Efterfrågan minskade dock betydligt snabbare, vilket resulterade i en situation 

med stora lager i hela branschen. Kunderna kunde därmed avvakta med 

investeringsbeslutet till dess de behövde ta fordonet i bruk. Till följd av detta gav 

leveranssiffrorna en bättre bild av den underliggande efterfrågan under slutet av året, 

istället för den som gavs av inackorderingen på nya lastbilar. Totalt levererades 66 516 av 

Scanias lastbilar till kund jämförd med 68 564 föregående år, alltså en minskning med 3 

%. Orderingången minskade med 49 procent till 43 843 enheter. Den europeiska 

marknaden, som hade exceptionellt stark utveckling under 2007 och under inledningen av 

2008, upplevde därmed en kraftig inbromsning. Orderingången för hela regionen sjönk 

med 59%.28

Efterfrågan i Latinamerika som var starkt under första delen av 2008, har drivits av god 

utveckling för grov- och jordbrukssektorn. Under senare delen av perioden skedde dock 

en dramatisk nedgång i råvarupriserna i spåren av den omfattande likviditetsbristen och 

nedgången i den amerikanska ekonomin. Detta, tillsammans med en generellt sett 

avtagande ekonomisk aktivitet, gjorde att efterfrågan minskade under slutet av året med 

17%. Under det tredje kvartalet fick Scania sin största order någonsin i Brasilien på 260 

lastbilar inklusive förarutbildning och fordonsbaserade datorer för transport planering och 

Scanias marknadsandel uppgick till 20 procent.

Den försämrade världskonjunkturen påverkade lastbilsmarknaden i Asien, Mellanöstern 
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och Afrika mot slutet av året men i mindre grad än i Nord Amerika och Europa. 

Leveranserna av Scanias lastbilar till Asien ökade och de övriga marknaderna var stabila 

på 9 102 enheter. Efterfrågan var god i ett flertal länder i Mellanöstern och Sydost Asien 

men minskade framför allt i Turkiet och Sydkorea. Leveranserna ökade till flera 

marknader i Afrika, medan en nedgång noterades i Australien. Den totala order ingången 

från marknaderna utanför Europa och Latinamerika steg under de första nio månaderna 

för att sedan vika under fjärde kvartalet.

Efterfrågan på Scanias bussar var totalt sett stabilt under 2008. Efterfrågan försämrades i 

Europa och Latinamerika, medan den ökade i Asien och på övriga marknader.

Elektricitetsbrist på många håll i världen ökade efterfrågan på generatoraggregat under 

2008. Scanias nya motorgeneration ger ökande möjligheter på marknaden inför en 

kraftigt skärpning av utsläpps kraven 2011.

Fler Scania fordon på vägarna och ökad behov av helhetslösningar gör att efterfrågan på 

tjänster ökar och Scania kommer med breddat tjänsteutbud.

4.2 Intern organisation

Vad gäller Scanias uppbyggnad och ledningsfilosofi följer här nedan en rad av de 

ledningsinstrument som styr Scania.

4.2.1. Bolagsstyrning i Scania

Scania är ett aktiebolag (orden företag, koncern, organisation och bolag användas som 

synonymer för Scania).

Bolagsstyrningen i Scania utgår från svensk lagstiftning främst den svenska aktiebolags-

lagen,29 regelverket för remittenter vid NASDAQ OMX Stockholm ”Stockholmsbörsen” 

samt Svensk kod för bolagsstyrning (”bolagsstyrningskoden”). Scania strävar efter att 

styrningen av bolaget ska hålla en hög internationell standard genom tydlighet och 
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enkelhet i sitt ledningssystem och via styrande dokument.30

”Bolagsstyrningskoden” är en uppsättning förhållningsregler för börsnoterade företag 

med syftet att öka insynen i hur dessa bolag styrs.

4.2.2. Bolagsstämman

Aktieägarnas rätt att besluta i Scanias angelägenheter utövas vid bolagsstämman. Alla 

aktieägare i Scania har rätt att få ett ärende behandlat på bolagsstämman. På 

bolagsstämman representerar varje A-aktie en röst och varje B-aktie en tiondels röst. 

Aktiekapitalet är fördelat på 400 miljoner A-aktier och 400 miljoner B-aktier. I enlighet 

med den svenska aktiebolagslagen och Scanias bolagsordning bestäms styrelsens 

sammansättning genom val.

4.3.3. Styrelsen

Scanias styrelse väljs varje år av aktieägarna vid årsstämman. Styrelsen är länken mellan 

aktieägarna och företagets ledning och har stor betydelse i arbetet med att utveckla 

Scanias strategi och affärsverksamhet. Enligt arbetsordningen ska styrelsen hålla minst 

sex ordinarie sammanträden varje år. Utöver dessa sammanträder styrelsen när det finns 

särskilda behov. Styrelsen har även ett ordinarie möte där man behandlar löpande frågor 

och investeringsfrågor.

Styrelsen har för närvarande två kommittéer: revisionskommittén och ersättnings-

kommittén. Styrelsen utser kommittéernas ledamöter inom sig. Kommittéerna av-

rapporterar löpande sitt arbete till styrelsen. Styrelsen tar också regelbundet upp olika 

aspekter av företagets verksamhet, som till exempel chefsförsörjning, finansiering, 

produktutveckling och marknadsfrågor. I instruktionen till Scanias verkställande direktör 

anger styrelsen dennes uppgifter och befogenheter. Till instruktionen hör riktlinjer för 

investeringar, finansiering, ekonomisk rapportering och extern kommunikation. Enligt 

svensk aktiebolagslag kan den verkställande direktören väljas till styrelseledamot, vilket 

för närvarande också är fallet.

                                                
30 Scanias Årsredovisning 2008
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4.2.4. Utvärdering av styrelsens arbete

En skriftlig utvärdering genomförs normalt årligen där samtliga styrelseledamöter ges 

möjlighet att framföra synpunkter på styrelsen, inklusive ordföranden, och dess arbete. 

Den verkställande direktören utvärderas kontinuerligt av styrelsen. Dessutom genomför 

styrelsen en gång per år en utvärdering av den verkställande direktören där denne deltar.31

4.2.5. Revisorer

I svenska aktiebolag väljs de oberoende revisorerna av aktieägarna på årsstämman, 

normalt för en fyra års period. Revisorerna rapporterar till aktieägarna på bolagets 

årsstämma.

4.2.6. Bolagens ledning

Den verkställande direktören har under styrelsen det övergripande ansvaret för Scania-

koncernen. Vid den verkställande direktörens sida finns den verkställande ledningen. Den 

beslutar gemensamt i enlighet med de riktlinjer som beslutas av styrelsen. Den verk-

ställande ledningen bereder sådana frågor som ska beslutas av styrelsen. Lednings-

enheterna har ansvar för genomförandet av de fastlagda strategierna. Varje ledningsenhet 

rapporterar till en av ledamöterna i den verkställande ledningen.

Cheferna för ledningsenheterna ansvarar inför den verkställande ledningen inom sina 

respektive ansvarsområden för att rätt åtgärder vidtas utifrån beslutande strategier. De har 

också ett generellt ansvar för frågor som påverkar hela företaget och stödjer den 

verkställande direktören och den verkställande ledningen i deras arbete. Alla chefer inom 

bolaget ansvarar för att de arbetar och kommunicerar i enlighet med bolagets strategi. 

Scaniakoncernens strategiska inriktning beskrivs i det årligt uppdaterade ”Stategic 

Update”. Detta interna styrdokument utgör grunden för företagets affärs- och 

verksamhetsplaner.

Huvudansvaret för dotterbolagens verksamhet och att uppsatta lönsamhetsmål uppnås 

och att Scanias interna regler och principer följs vilar på respektive dotterbolags styrelse. 
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Finansiella, kommersiella samt legala risker och skatterisker rapporteras regelbundet till 

revisionskommittén.

4.2.7. Ersättning till bolagsledning

Ersättningsfrågor för den verkställande direktören och i förekommande fall vice 

verkställande direktörer beslutas av styrelsen efter beredning av ersättningskommittén.

4.2.8. Intern kontroll av den finansiella rapporteringen på Scania

Grundstenarna i Scanias system för intern kontrollutgörs av kontorsmiljö, risk 

bedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Kontorsmiljö - Basen för den interna kontrollen inom Scania utgörs av de beslut om 

organisation, befogenheter och riktlinjer som styrelsen fattat. Styrelsens beslut har 

omsatts till fungerande lednings- och kontrollsystem av den verkställande ledningen. 

Organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar dokumenteras och kommunicerar i 

styrande dokument såsom interna policys, manualer och koder. I basen för den interna 

kontrollen ingång också koncernens gemensamma redovisnings- och 

rapporteringsinstruktioner, instruktioner för befogenheter och attesträtter samt manualer. 

Genom integrerad rapportering av finansiell och operativ information tryggas en god 

verksamhetsförankring av den externa finansiella rapporteringen.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter - Riskhantering och riskbedömning är en 

integrerad del i verksamhetens styr- och beslutsprocesser. De riskområden som 

identifierats avseende den finansiella rapporteringen hanteras och kontrolleras via Scanias 

”controllerorganisation”.

Controllerorganisationen, liksom det finansiella ansvaret, följer bolagets organisations-

och ansvarsstruktur. Verksamhetsnära controllers finns på samtliga nivåer inom 

organisationen.

Information och kommunikation - För att informera, instruera, och koordinera den 

finansiella rapporteringen har Scania formella informations- och kommunikationskanaler. 
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De formella informations- och kommunikationskanalerna kompletteras med en frekvent 

dialog mellan koncerns Finansstab och personer ansvariga för den finansiella rapport-

eringen ute i de operativa enheterna.

Uppföljning - Uppföljning och utvärdering utförs av bolagets centrala controller-

funktioner inom såväl den industriella verksamheten samt samtliga försäljnings- och 

finansbolag. Under den gångna räkenskapsåret har bolaget vid kontroll och gransknings-

aktiviteter prioriterat områden och processer med stora flöden och värden samt utvalda 

operativa risker.

4.2.9. Teknologin som Scania använder

Scanias produktion bygger på ett modulsystem, som innebär att flertalet fordons- och 

motorkomponenter kan ingå i många olika kombinationer. Det innebär i sin tur att det 

med ett begränsat antal komponenter går att åstadkomma en stor variation av fordon. 

Samtidigt innebär modulsystemet stordriftsfördelar i såväl utveckling, produktion som 

service. Scania investerar varje år cirka 4 procent av sin omsättning i forskning och 

utveckling.32

4.2.10. Scanias organisation på den lägsta nivån

Scanias linje produktion är tidsbaserad. Den består av olika stationer som monterar ihop 

axlar, motorer m. m. Där är tiden väsentlig, man har bestämda tider för olika situationer 

beroende på vilken station man jobbar på. Det tar olika lång tid att montera olika saker. 

Om det krävs åtta personer per arbetsstation så har man nio anställda per station som gör 

att den nionde personen kan hoppa in och jobba då någon är sjuk. Om ingen är sjuk ska 

den nionde personen se till så att det som sägs på mötena varje morgon genomförs. Det 

finns ingen bestämd nionde person utan man använder sig av ett rotationssystem som gör 

att man får differentierade arbetsuppgifter istället för att göra samma sak dag in och dag 

ut.33

”Det finns även förbättringsgrupper som ser till avdelningarnas behov. Där träffas 

                                                
32 Scanias Årsredovisningen 2008
33 Demirdag Martim m.m Övervakning på Scania 2009
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arbetare, ledare, chefer etc. en gång i veckan för att diskutera vad som kan förbättras.” 

(ÖPS MD m.m. 2009)

Varje avdelning har en person som kallas ”Andon”, en så kallad resursperson. Denna 

person kan mycket om det mesta som berör avdelningen. Varje avdelning har en s.k. 

Andonknapp och om något skulle gå fel så trycker man bara på Andonknappen för att få 

hjälp och då bestämmer han om produktionen ska stoppas eller om man behöver andra 

åtgärder. 

Om en station inte lyckas hålla tiden så får man ta igen det efter jobbet eller över en helg. 

Detta får stationen själv komma överens om då man ses varje morgon på 

femminutersmötet för att gå igenom vilka som är sjuka och vad som skall göras under 

dagen. Om man vet att man ligger efter i produktionen kan man välja att fördela övertiden 

med en timme extra varje dag tills man har kommit ikapp, alternativt jobba över en helg, 

på det sättet blir arbetarna självstyrande och högst delaktiga i de beslut som berör deras 

avdelning. Det gör de för att känna sig delaktiga och tar därför större ansvar på 

arbetsplatsen. 

Belöning är också en viktig faktor på Scania som går ut på att man i slutet av året tittar på 

nyckeltalen och där eventuellt översköt blir belöning för arbetarna. Man ser även vilka 

stationer som har skött sig bäst och vis fördelas överskottet.

På Scania arrangerar man olika aktiviteter med sina anställda som gör att arbetarna 

motiveras. Som exempel kan man kan man nämna fotboll. Man har så mycket som olika 

divisioner och varje avdelning har ett lag. Detta skapar gemenskap bland avdelningarna 

och inom avdelningarna. Det finns självklart mycket mer än bara fotboll, det finns t.ex. 

innebandy, bowling, basket etc. Man har även olika klubbar inom Scania t. ex. 

motorklubben. Allt detta gör att man trivs på sin arbetsplats och känner gemenskap.

Ledarna finns till för att ge stöd och representera arbetarna om de vill framföra något, inte 

för att skälla på dem. Man kan kort säga att arbetarna har mycket frihet och att Scania är 

ganska självstyrd på produktionsavdelningen. (Markus Asplund ekonomi chef på Scania) 
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5. ANALYS

5.1. Omgivning och strategi

Idag är Scanias verksamhet världsomfattande. Företagets verksamhet är påverkad av 

ekonomiska- och politiska problem och förändringar i hela världen samt på regional nivå 

i varje land. Påverkan på lokal och regional nivå uppkommer från förändringarna i den 

juridiska sektorn och spelreglerna som införande eller höjning av tullar eller skatter samt 

brister i ländernas legala system som reflekteras negativt på Scanias verksamhet och 

försäljning.

Under 2008 bemöter Scania nya utmaningar där nya krav ställdes på produktionen av 

Scanias fordon från den politiska sektorn och den fysiska sektorn. Höjningen av 

bränslepriset till topp nivåer samt riktlinjerna från EUs politisk håll för minskade 

koldioxid utsläpp ställde nya krav inför lastbils producenterna och ifrågasatte Scanias 

produktionen. Från sin sida har Scania tillfredsställt dessa krav med ständigt forskning 

och utveckling av produkterna (fordon) som är minst en nivå bättre än gällande lagkrav.

På global nivå är Scania påverkad av svängningarna i den ekonomiska sektorn på 

världens finansiella marknader vilken påverkar den reala ekonomins cykel och därmed 

efterfrågan på Scanias produkter (exempelvis snabb nedgång i efterfrågan 2008). Mot alla 

dessa förändringar reagerar Scania proaktivt med löpande bevakning av alla marknader 

för att tidigt infånga varningssignaler och för att kunna vidta åtgärder och förändringar i 

sin marknadsstrategi. För att begränsa effekten av en enskild marknads nedgång 
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diversifierar Scania marknadsstrukturen.

Inom Scania betraktas affärsutvecklingsrisker som hot och möjligheter, att suboptimera 

verksamheter inom företaget och att minimera felaktiga beslut. Risken för otydlighet och 

osäkerhet kring företagets strategi och affärsutveckling hanteras systematiskt. 

Forsknings- och utvecklingsprojekt revideras löpande utifrån varje projekt tekniska och 

kommersiella relevans.

5.2 Intern organisation

Vad kan vi läsa ut av den interna organisationen.

5.2.1 Styrning och ledning

Alla förändringar i omgivningen hanterar Scania effektivt med hjälp av sin interna 

struktur, organisation och ledning. På högsta nivån av ledningen ligger styrelsen som är 

länk mellan aktieägarna och företagets ledning. Aktieägarna har rätt att besluta och 

bestämma styrelsens sammansättning. Scanias styrelse ansvarar inför aktieägarna för 

bolagets riskhantering. Styrelsen utvecklar Scanias strategi och affärsverksamhet som till 

exempel investeringsfrågor, chefsförsörjning, finansiering, produktutveckling, 

marknadsfrågor. Scanias styrelse anger instruktion till verkställande direktör om dennes 

uppgifter och befogenheter. Till instruktioner hör riktlinjer för investeringar, finansiering, 

ekonomisk rapportering och extern kommunikation. Den verkställande direktören väljs 

till styrelseledamot, utvärderas kontinuerligt av styrelsen och har under styrelsen det 

övergripande ansvaret för Scaniakoncernen. Den verkställande direktören tillsammans 

med verkställande ledningen beslutar gemensamt i enlighet med de riktlinjer som beslutas 

av styrelsen.

Varje enhet har sin ledning som rapporterar till verkställande ledningen. Varje 

ledningsenhet har sina chefer som ansvarar för att arbeta och kommunicera i enlighet med 

bolagens strategi som beskrivs i det internt styrdokument ”Strategic Update”. Detta 

interna dokument utgör grunden för affärs- och verksamhetsplaner.
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5.2.2. Intern kontroll av den finansiella rapporteringen på Scania

Om den interna kontrollen inom Scania beslutar styrelsen som omsätter sina beslut till 

fungerande lednings- och kontrollsystem av den verkställande ledningen. 

Organisationsfrågor, beslutsvägar, befogenheter och ansvar dokumenteras och 

kommuniceras i styrande dokument såsom interna policys, manualer och koder. I basen 

för den interna kontrollen ingår också koncernens gemensamma redovisnings- och 

rapporteringsinstruktioner, instruktioner för befogenheter och attesträtter samt manualer. 

De riskområden som identifierats avseende den finansiella rapporteringen hanteras och 

kontrolleras av ”controllers” som finns på samtliga nivåer inom organisationen. Genom 

formella informations- och kommunikationskanaler och genom frekvent dialog 

informerar, instruerar och koordinerar Scania den finansiella rapporteringen.

Scania har centrala controllerfunktioner som utför utvärdering och uppföljning av den 

industriella verksamheten samt av samtliga försäljnings- och finansbolag.

På de lägsta nivåerna av hierarkin på Scania finns arbetarna som är självstyrda, känner sig 

delaktiga och därför tar ett större ansvar på arbetsplatsen.

5.2.3. Organisationen på den lägsta nivån

På den lägsta nivån, Scanias produktionsavdelningen, är arbetet organiserat för att 

genomföras effektivt på tid, där finns tydligt bestämda roller och uppgifter för varje 

arbetare. Jobbet och de dagliga uppgifterna är väl planerade och kontrolleras. Varje 

avvikelse eller tidsförsening måste godtas av arbetarnas självplanering. Även här på den 

lägsta nivån kan man se den proaktiva strategin som Scania använder t.ex. den nionde 

personen och Andon personen- och knappen.

Delaktigheten av de anställda kring sin avdelning är på en hög nivå där de anställda får 

större ansvar och har chans att känna sig viktig och delaktig. Gemenskapen på 

arbetsplatsen skapas genom olika aktiviteter som Scania inbjuder sina anställda till såsom 

rekreation och sportaktiviteter.
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6. SLUTSATSER

Scanias omgivning är ganska komplex och turbulent, och beror på förhållningsregler i 

många länder. Förutsättningarna för Scanias arbete beror av legala, politiska och 

ekonomiska förutsättningar i varje land samt internationellt mellan länderna och 

internationella politiska insatser. Alla förutsättningar som styr världens ekonomin styr 

även Scanias verksamheter. Den politiska, ekonomiska och i vissa länder även den legala 

omgivningen är inte stabilt. Men Scania kan, med hjälp av, sin interna organisation och 

anpassningssystem bemöta dessa förändringar och också vara förberedd på förändring. 

Den proaktiva strategin, att tidigt uppfatta risker och att agera på ett sätt så att 

förändringarna kan bemötas, hjälper Scania att överleva och att tillfredsställa kundernas 

krav på ett effektivt sätqAScanias interna organisation är formad på ett sådant sätt att 

kontrollfunktionen är effektiv. Kontrollen är inriktad både på att tidigt upptäcka och lösa 

interna avvikelser från standarden som är formulerad i företagets strategi på högsta 

ledningsnivå och att upptäcka de risker som kommer från omgivningen.

Inom Scania formuleras strategin av den högsta ledningen och delegeras till längre 

nivåer. Kontrollen tar samma vägar och regleras med interna standardiserade dokument. 

Eventuella avvikelser på varje nivå rapporteras till de högre nivåerna av hierarkin.

Den organisatoriska strukturen i Scania är platt och djup. Den platta organisationens 

struktur baseras på den geografiska indelningen av själva företaget. Den djupa 
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organisationshierarkin, där varje position är specialiserad och har sina befogenheter och 

ansvar rapporteras direkt till varje högre nivå vilket bidrar till att verksamheten planeras 

och kontrolleras effektivt. 

På den lägsta nivån i Scanias hierarki kan man se stor delaktighet av arbetarna. Även 

kontrollfunktionen inom avdelningarna genomförs av en av arbetarna på den lägsta nivån.

Scania har uppnått en viss grad av balans mellan centralisering och decentralisering av 

makt och ansvar inom produktionsavdelningarna för att få ut så mycket som möjligt av all 

personal. 

Genom gemenskap, beslutsamhet, delaktighet och olika sportaktiviteter lyckas Scania att 

bygga upp kårandan och identifikation med företaget
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION

Många hävdar att byråkratin är på väg bort men även idag kan de byråkratiska dragen ses 

i de moderna organisationerna. Men i de moderna organisationerna läggs mer vikt vid 

önskvärda beteenden, än hur uppgiften ska utföras. Trots att anställda på de lägre 

nivåerna i en organisation idag kan ha åsikter och påverka sin arbetssituation finns 

hierarkin kvar så till- vida att deras prestationer ändå kontrolleras av överordnad nivå och 

kontrollen av individerna i organisationen kan utföras på mer sofistikerade sätt än tidigare 

genom dagens utbyggda informationsteknik. Hierarkin kan även ses i det att ledningen 

fortfarande har kontroll över de strategiska besluten.

I Scanias fall, där vi pratar om en av de världsledande tillverkarna av tunga fordon, har de 

hierarkiska nivåerna en funktion och är ett väl använt sätt att skapa effektivitet och sprida 

kompetens i organisationen. De hierarkiska nivåernas byråkratiska sätt att utöva kontroll 

och kommunikation bidrar även till att Scania anpassas på ett effektivt sätt till 

omgivningen och därigenom kan behärska alla risker.

Diskussionen kan avslutas med en av principerna inom kontingensteorin nämligen att det 

inte finns ett bästa sätt att organisera utan att den mest lämpliga formen av organisation är 

beroende av omgivningen.



                                                                    40

7.1 Kritisk reflexion

För att genomföra studien har jag använt information från sekundära källor. Merparten av 

informationen har hämtats från Scanias årsredovisning 2008. Årsredovisningen kan och 

är en typ av reklam för Scania. Informationerna som hämtats därifrån är trovärdiga fast 

kanske filtrerad och grundläggande där man har en ram av information för en 

undersökning. 
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8.2 Otryckta källor

www.scania.se

www.scania.com

http://www.bolagsstyrning.se

Bilaga 1

Empirin är grundat på följande frågor vilka utgör en ram för att diagnostisera Scanias 

omvärld, ledning och strategi 

Hur ser Scanias omgivning ut?

- Är det lätt att se kopplingarna mellan olika delar eller aspekter av miljön?

- Vilka förändringar äger rum när det gäller ekonomin, teknologin, marknaden, facket och 

politiken i stort?

- Vilken är sannolikheten (eller risken) för att någon form av nydaning eller uppfinning 

förändrar omgivningen, något som skapar nya möjligheter eller tvingar organisationen att 

ifrågasätta hur man för närvarande fungerar.

Vilka strategier använder man sig av?

- Använder man skeendet för att omvandla inflödet till ett standardiserat och rutinmässigt 

utflöde? 

- Anammar Scania en ”icke strategi” och reagerar mer eller mindre oreflekterat på de 

förändringarna som dyker upp?

- Försöker man i Scania försvara en viss nisch som man skapat åt sig i miljön?

- Analyserar organisationen omgivningen på ett systematiskt sätt för att identifiera hot 

och möjligheter?

- Anammar Scania ett innovativt och proaktivt förhållningssätt, söker man kontinuerligt 

efter nya möjligheter och utvärderingar man sin nuvarande verksamhet?
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Scanias ledningsfilosofi?

- Är organisationen byråkratisk eller är den organiska formen och matris formen aktuell?

- Är den förhärskande ledningsfilosofin auktoritär och linjär man tyngden på strikt 

kontroll och redovisningsskyldighet?

- Eller är organisationen demokratisk inriktad med en betoning på initiativ och 

företagsamhet i hela Scania?

- Innebär filosofin säkerhet och risk en frihet eller är den innovativ och risktagande?

- Med termen “matris organisation” beskriver man ett visuellt intryck av organisationerna 

som

systematisk försöker kombinera den funktionella eller avdelningsmässig organisations-

strukturen vi finner i en byråkrati med ett projekt team struktur.


