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SAMMANFATTNING
Att förstå orsaken till långsiktiga konkurrensfördelar har länge varit en intressant
forskningsansats. Trots att tidigare forskning påvisat att såväl strategisk kongruens
som integrerad styrning påverkar företags konkurrenskraft positivt finns det få studier
som behandlar båda dessa områden tillsammans. I denna avhandling beskrivs och analyseras strategisk kongruens och integrerad styrning på Scania. Anledningen till att
Scania valts som fallföretag är att det är ett framgångsrikt företag med en avancerad
tillverkningsprocess. Inom dessa företag är ofta samordningen av verksamheten komplicerad, vilket innebär att högra krav ställs på såväl strategi som styrsystem.
Studien har genomförts i form av en longitudinell fallstudie och täcker studieperioden
1992 till 2006. Information har inhämtats genom intervjuer, som har genomförts med
ledande befattningshavare på såväl koncern- som funktionsnivå. Vidare har internt
och externt material studerats. Den teoretiska ansatsen baseras på den av Nilsson och
Rapp (2005) utvecklade tentativa modellen som beskriver hur företag kan skapa strategisk kongruens och integrerad styrning på ett framgångsrikt sätt. Studiens resultat visar att den tentativa modellen var väl lämpad som analysverktyg för att ta reda på huruvida Scania har uppnått strategisk kongruens och integrerad styrning.
Scania bedriver en koncernstrategi som fokuserar på företagets kärnverksamhet – tillverkning av tunga lastbilar med hjälp av företagets modulsystem. Utifrån den väl utvecklade koncernstrategin har företaget lyckats skapa såväl en affärs- som produktionsstrategi som är anpassade till varandra samt till den omgivning som företaget är
verksamt inom. Scania har dessutom genom en stark företagskultur, som karaktäriseras av att en stor del av planeringen och uppföljningen sker vid tvärfunktionella möten, lyckats skapa en integrerad styrning. Företags styrsystem hänger dessutom ihop
mellan de olika organisatoriska nivåerna vilket stöder implementeringen av Scanias
strategier. Företagets strategier och styrsystem har förändrats under studieperioden
och anpassats till förändrade förutsättningar i omgivningen. Scania har lyckats genomföra dessa förändringar på ett sådant sätt att varken den strategiska kongruensen eller
den integrerade styrningen äventyrats.
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1

INLEDNING

Avhandlingens första kapitel inleds med en bakgrund till det valda ämnesområdet. Avsikten
är att ge läsaren en inblick i varför det är intressant att studera hur strategisk kongruens och
integrerad styrning påverkar företags konkurrenskraft. Vidare redogörs för avhandlingens
forskningsfrågor, syfte samt inom- och utomvetenskapligt bidrag. Avslutningsvis presenteras en
disposition över avhandlingens resterande kapitel.

1.1

BAKGRUND

Företag upplever en allt hårdare konkurrenssituation och konfronteras ständigt med
hot i form av nya konkurrenter, krav på bredare produktsortiment, högre kvalitet,
högre leveranssäkerhet samt prispress. Detta leder till att högre krav ställs på att
företaget ägnar sig åt aktiviteter som skapar värde för såväl kunder som aktieägare
(Gewald och Lammers, 2005). Rumelt (2003) menar att konkurrenskraft1 i
strategilitteraturen ofta likställs med just någon form av värdeskapande.
Att förstå orsaken till företags långsiktiga konkurrensfördelar har länge varit en intressant forskningsansats inom strategisk ledning (Barney, 1991, Teece et al, 1997, Baaij et
al, 2004, Ketchen et al, 2004). Det finns inte en teori som entydigt kan svara på denna
komplexa fråga men ett forskningsområde som rönt stor uppmärksamhet är strategi
och styrning (Luft och Shields, 2003).

I denna avhandling kommer Porters (1985) definition av konkurrenskraft att användas. Enligt
Porter kan konkurrenskraft mätas genom att ett företags avkastning jämförs med branschgenomsnittet över en längre tidsperiod (Porter, 1985, s 11).

1
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Enligt strategiforskaren Porter (1980, 1991) kan ett företag nå långsiktiga
konkurrensfördelar på två sätt. Det första alternativet är genom att företaget utför
aktiviteter till en lägre kostnad än konkurrenterna. Det andra alternativet är att
företaget utför aktiviteter på ett unikt sätt som skapar värde för kunden och därmed
ger företaget möjlighet att ta ut en prispremie. För att analysera vilka aktiviteter som
generar värde för kunden lanserade Porter år 1985 värdekedjan (Porter, 1985).
Strategiforskaren Barney menar att det resursbaserade perspektivet tar avstamp i
Porters värdekedja (Barney, 1991).
Enligt Barney (1991) besitter ett företag en långsiktig konkurrensfördel när företaget
genomför en värdeskapande strategi som inte samtidigt används av någon nuvarande
eller potentiell konkurrent och när konkurrenterna ej har möjlighet att kopiera
fördelarna med denna strategi. Prahalad och Hamel (1990) för resonemanget ett steg
längre och betonar vikten av skapande och utnyttjande av kärnkompetenser för att nå
en långsiktig konkurrenskraft. För att företagets kärnkompetenser ska kunna utnyttjas
på ett effektivt sätt behövs en samstämmighet mellan företagets strategier. Detta anses
vara av vikt för att öka transparensen i hela företaget så att medarbetarna oavsett
organisatorisk nivå arbetar mot gemensamma mål och därmed utvecklar företagets
kärnkompetens på bästa sätt (Prahalad och Hamel, 1990). Detta stöds av Porter (1996)
som menar att en samstämmighet mellan företagets övergripande mål och företagets
olika funktioner är av stor vikt för att nå konkurrenskraft.
The importance of fit among functional policies is one of the oldest
ideas in strategy. Gradually however, it has been supplanted on the
managers agenda. Rather than seeing the company as a whole,
managers have turned to “core” competencies, “critical” resources,
and “key” success factors. In fact, fit is a far more central component
of competitive advantage than most realize. (Porter, 1996)
Vikten av samstämmighet mellan strategier på olika organisatoriska nivåer, i
fortsättningen benämnt strategisk kongruens, framhölls av forskare som Skinner redan
på 70-talet. Skinner (1974) menade att en stor del av den vikande konkurrenskraften
som amerikanska bolag upplevde på 70-talet bottnade i brist på kongruens mellan
koncern- och produktionsstrategi. Skinner (1974) uttrycker detta enligt följande:
In my opinion this syndrome, starting with added market demands and
ending with incongruent internal structures, to a large extent accounts
10

for the human frustrations, high cost, and low competitive abilities we
see much of in the U.S. industry today.
Ett problem som många företag står inför är att det ofta är enkelt för konkurrenterna
att kopiera s k ”best practice” på marknaden (Porter, 2001). Porter menar därför att
det förutom en vertikal integration från koncern- till funktionsnivå, är av stor vikt att
aktiviteterna i företagets värdekedja integreras. Om aktiviteterna i värdekedjan är
integrerade är de svårare för konkurrenterna att kopiera och en långsiktig
konkurrensfördel kan således uppnås (Porter 2001). Detta resonemang stöds även av
Teece et al (1997) som lyfter fram vikten av att koordinera processer och rutiner i
företaget för att minska risken för kopierbarhet/substituerbarhet och därmed nå
konkurrenskraft. Chenhall (2005) lyfter fram styrsystemens betydande roll vad gäller
integration av information mellan de olika organisatoriska nivåerna samt mellan
aktiviteterna i värdekedjan. Chenhall (2005) menar vidare att ett företags styrsystem
syftar till att formulera och implementera strategier som säkerställer att de
värdeskapande aktiviteterna som företaget utför, ligger i linje med företagets strategi.
Om detta sker på rätt sätt kan det leda till ökad konkurrenskraft (ibid).
Sammantaget kan det konstateras att såväl företagets styrsystem som en
samstämmighet mellan företagets strategier kan leda till ökad konkurrenskraft. Enligt
Baaij et al (2004) är det emellertid ytterst svårt att behålla konkurrenskraften över en
längre tidsperiod. Nilsson och Rapp (2005, s 39) menar att långsiktiga
konkurrensfördelar kan uppnås om det finns en hög grad av överensstämmelse mellan
omgivning, strategi och styrsystem, vilket beskrivs närmare nedan.
1.2

PROBLEMOMRÅDE

1.2.1

STRATEGISK KONGRUENS

En av de mest vedertagna uppfattningarna inom strategilitteraturen är att en strategis
lämplighet beror på dess överensstämmelse med den externa omgivningen och de
interna organisatoriska förutsättningarna (Zajac et al, 2000, Ensign, 2001). Vokurka et
al (2000) menar t.ex. att ett företag kan uppnå en stark konkurrenskraft genom en
matchning av ett företags omgivning och interna strategiska, organisatoriska och
teknologiska variabler.
Strategisk kongruens innebär enligt Nilsson och Rapp (2005, s 38) att ett företags
koncern-, affärs-, och funktionsstrategier är inbördes konsistenta. Att en
överensstämmelse mellan företagets resurser samt omgivningens hot och möjligheter
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är av vikt ansåg forskare som t.ex. Chandler (1962) och Andrews (1971) redan på 60och 70-talet (Ventrakaman och Camillus, 1984, Zajac et al, 2000). Vikten av att
strategierna dessutom bör vara inbördes konsistenta bekräftas av ett flertal forskare.
Feenly och Willcocks (1998) menar att den hårdnande konkurrensen leder till att
företag behöver vara väldigt duktiga eller ”i världsklass” på de aktiviteter som
företaget utför. Företag kan inte vara bäst på allt utan måste därför fokusera på sitt
kärnområde. Feenly och Willcocks (1998) menar att framgångsrika företag som t.ex.
Nike och Benetton skapar konkurrensfördelar genom att fokusera på ett fåtal
aktiviteter och processer som tillhör företagets kärnverksamhet. Gewald och Lammers
(2005) bygger vidare på ovanstående författares resonemang och menar att det är av
vikt att identifiera företagets kärnverksamhet för att t.ex. fatta beslut angående vilken
verksamhet företaget bör behålla internt och vilken verksamhet eller vilka processer
som kan outsourcas.
Enligt Goold et al (1994, s 62-63, 2002) kan en diversifierad verksamhet vara
konkurrenskraftig men författarna understryker att det historiskt sett varit svårt att
uppnå konkurrensfördelar i denna typ av verksamhet. För att diversifierade företag ska
nå framgång krävs att ledande befattningshavare har en hög kunskap om de olika
verksamheterna och att synergier mellan verksamheterna uppnås (ibid). Goold et al
(1994) belyser därför vikten av en tydligt definierad kärnverksamhet och menar att en
hög grad av samstämmighet mellan olika strategiska nivåer är vanligt förekommande
hos många konkurrenskraftiga företag. Som tidigare nämnts för Prahalad och Hamel
(1990) ett liknande resonemang då de menar att utnyttjandet och skapandet av
företagets kärnkompetens underlättas, om det råder en samstämmighet mellan
strategier på olika organisatoriska nivåer. Skinner (1974) uttrycker detta enligt följande:
Each key functional area in manufacturing must have the objective,
derived from corporate strategy. Such congruence of tasks can produce
a manufacturing system that does limited things very well, thus creating
a formidable competitive weapon.
Som nämnts inledningsvis, kan det också vara nödvändigt att koordinera aktiviteter
inom och mellan affärsenheterna för att ta vara på synergier och säkerställa en
framgångsrik implementering av koncernstrategin (Nilsson och Rapp, 2005, s 9).
Detta belyses genom följande citat från Kaplan och Norton (2005):
A company can execute its strategy well only if it aligns the strategies
of its business units, support functions, and external partners with the
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broad enterprise strategy. Alignment creates focus and coordination
across even the most complex organizations, making it easier to
identify and realize synergies.
Trots att strategisk kongruens anses ha en stor betydelse för ett företags framgång,
finns det relativt lite skrivet om det i strategilitteraturen (Zajac et al, 2000). Ett flertal
forskare efterlyser därför mer forskning, såväl teoretisk som empirisk om strategisk
kongruens (se t.ex. Ensign, 2001).
1.2.2

INTEGRERAD STYRNING

Cooper (1996) menar att en väl utformad strategi ej är tillräcklig för att nå
konkurrenskraft utan att även företagets styrsystem är av stor betydelse. Detta stöds
av Henri (2006) som menar att ett företags ekonomistyrningssystem kan ses som en
värdefull och unik resurs som är svår att kopiera och därför påverkar företags
konkurrenskraft.
Enligt Van Veen-Dirks (2005) har dock den internationella konkurrensen, snabba
produktinnovationer och ökad automatisering lett till att traditionella
ekonomistyrningssystem behöver förändras. Många forskare menar att den moderna
produktionsmiljön ställer nya krav på styrsystemen (Van Veen-Dirks, 2005). Under
senare tid har intresset för ett bredare styrperspektiv ökat och allt fler pratar om en
”utvidgad ekonomisk styrning” (Nilsson, 2006, s 103). Olve (2005) menar att det sker
en harmonisering mellan ekonomistyrningen och t.ex. den styrning som utövas av
marknadsförare och produktionsledning. Detta stöds enligt Nilsson och Rapp, (2005,
s 94) av Yoshikawa et al (1994) som enligt författarna menar att framgångsrika
tillverkande företag har kommit långt med att samordna ekonomi- och
produktionsstyrningssystemen. Vikten av att koordinera företagets rutiner och
processer belyser Teece et al (1997) genom följande exempel:
Winners of the global marketplace have been firms that can
demonstrate timely responsiveness and rapid and flexible product
innovation, coupled with the management capacity to effectively
coordinate and redeploy internal and external competences. (Teece et
al 1997)
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För att ytterligare illustrera ovanstående hänvisar Teece et al (1997) bl.a. till en studie
av Fujimoto (1994)2 angående hur företag inom bilindustrin koordinerar de processer
och rutiner som krävs, från det att en ny bilmodell tas fram, till dess att bilen lanseras
på marknaden. Studiens slutsats är att det tillvägagångssätt som företagen väljer för att
koordinera processer och rutiner har stor inverkan på deras konkurrenskraft (ibid).
Enligt Nilsson och Rapp (2005, s 93) uppstår integrerad styrning när strategisk
planering och uppföljning samordnas på varje organisatorisk nivå i företaget. Syftet
med den integrerade styrningen är att underlätta informationsutbytet mellan olika
organisatoriska nivåer och beslutsfattande avseende strategiska, taktiska och operativa
beslut. Användningen av liknande styrprinciper i hela verksamheten ökar
transparensen i såväl planerings- som uppföljningsprocesser (ibid). En utveckling som
skett på senare tid är att företag sammanför information som tidigare hanterats i
separata informationssystem i så kallade integrerade affärsstödsystem (Samuelson,
2004, s 69). Syftet är att underlätta formulering och implementering av koncern-,
affärs- och funktionsstrategier (Nilsson och Rapp, 2005, s 9). Detta styrks av Chenhall
(2005) som menar att skapandet av strategisk kongruens underlättas om företagets
styrsystem är integrerade.
1.3

SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR

Att uppnå effektiva processer för strategier och styrning kan dock vara komplext.
For most organizations, the dynamic process of adjusting to
environmental change and uncertainty - of maintaining an effective
alignment with the environment while effectively managing internal
interdependencies - is enormously complex, encompassing myriad
decisions and behaviours at several organization levels. (Miles och
Snow, 2003, s 3)
Som nämns i ovanstående citat kräver framgångsrika processer för strategier och
styrning engagemang från flera organisatoriska nivåer. Luft och Shields (2003, s 205)
menar att det i stort sett inte finns några studier inom ekonomistyrningsområdet där
samtliga organisatoriska nivåer i företagen berörs i lika stor utsträckning. Bhimani och

Denna studie har tyvärr ej kunnat erhållas. Den finns dock med i litteraturförteckningen för
läsarnas kännedom.

2
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Langfield-Smith (2007) efterfrågar därför studier avseende ekonomistyrning på flera
organisatoriska nivåer.
Strategiers och styrsystems påverkan på konkurrenskraften har sedan länge debatterats
inom akademin. Trots att det finns empiriskt underbyggda teorier som bekräftar att
strategisk kongruens och integrerad styrning påverkar konkurrenskraften, har det varit
få forskare som diskuterat dessa två områden tillsammans (Nilsson och Rapp, s 9,
2005). Det finns med andra ord behov av att studera strategisk kongruens och
integrerad styrning. Mot ovanstående bakgrund samt det faktum att denna studie har
genomförts på Scania3 har följande syfte formulerats:
Avhandlingens syfte är att beskriva och analysera strategisk kongruens och integrerad styrning på
Scania.
För att uppfylla ovanstående syfte har följande forskningsfrågor formulerats för denna
avhandling:
1. Är Scanias koncern-, affärs- och produktionsstrategier kongruenta?
2. Bidrar Scanias utformning och användning av ekonomi- och produktionsstyrningen till att
skapa en integrerad styrning?
Forskningsfrågorna inom SiSK-programmet4 baseras på gemensamma övergripande
forskningsrågor5, även om justeringar görs till respektive fallföretag.
Forskningsfrågorna baseras på en av Nilsson och Rapp (2005) utvecklad tentativ
modell (se kapitel 2). Den tentativa modellen åskådliggör vilka typer av koncern-,
affärs- och produktionsstrategier samt kombinationer av ekonomi- och
produktionsstyrning som kan bidra till att strategisk kongruens och en integrerad
styrning är möjlig att etablera. Nedan beskrivs SiSK-programmets forskningsfrågor i
detalj.

3

Valet av fallföretag motiveras i kapitel 4 Metod.

4

För beskrivning av SiSK se Bilaga 2

Avhandlingen bedrivs inom forskningsprogrammet SiSK. Inom detta program behandlas,
förutom de forskningsfrågor som besvaras i denna avhandling, ytterligare en forskningsfråga.
Den lyder: Hur påverkas konkurrenskraften av strategisk kongruens och integrerad styrning?

5
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1. Vilka koncern-, affärs- och produktionsstrategier är kongruenta?
Nilsson och Rapp (2005) framhåller att matchningen mellan omgivning och
strategi kan skilja sig åt mellan koncern-, affärs-, och funktionsnivå.
•
•
•

På koncernnivå är synergipotentialen, dvs. möjligheterna att dela på
aktiviteter mellan affärsenheterna, en central dimension i koncernens
strategi.
På affärsenhetsnivå är graden av produktdifferentiering av stor betydelse
för den affärsstrategiska inriktningen.
Slutligen är den tekniska flexibiliteten, dvs. möjligheten att hantera
förändringar i produktionsvolym och produktionsmix, viktig för
utformningen av den strategiska inriktningen på funktionsnivå.

Dessa tre dimensioner: synergipotential, differentieringsgrad och teknisk
flexibilitet, kan kombineras på en rad olika sätt. Det är dock bara ett fåtal av
dem som kan antas leda till en hög grad av strategisk kongruens som omfattar
hela företaget, dvs. både koncern-, affärs-, och funktionsnivå. Då krävs en
tydlig definierad kärnaffär där verksamhetens kritiska framgångsfaktorer är
gemensamma (ibid).
2. Vilken
utformning
och
användning
av
ekonomioch
produktionsstyrning underlättar skapandet av en integrerad styrning?
Strategisk kongruens är enligt Nilsson och Rapp (2005) inte tillräckligt för att
skapa en stark konkurrenskraft. Det är lika viktigt att matcha strategierna med
styrsystemens utformning och användning. Denna matchning kan analyseras
på ett antal olika sätt eller i dimensioner, som är viktiga i ett företags planering
och uppföljning. Enligt Nilsson och Rapp (2005) är det lämpligt att analysera
den ekonomiska styrningen genom:
•
•
•

Styrningens karaktär,
informationens karaktär och
tidsperspektiv.
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När det gäller produktionsstyrningen kan den analyseras i termer av:
•
•
•
•

informationens karaktär,
kapacitets- och planeringsstrategier,
kundorderpunkt samt
styrfilosofi för produktionsflödet.

För att åstadkomma en integrerad styrning menar Nilsson och Rapp (2005)
att utformningen och användningen av styrsystemen ska vara likartade på
respektive organisatorisk nivå, dvs. begrepp och modeller ska vara likartade.
Det innebär exempelvis att monetär information dels lyfts fram i den
ekonomiska styrningen och produktionsstyrningen, dels betonas på koncern-,
affärs- och funktionsnivå. Att informationsbehovet på olika organisatoriska
nivåer konvergerar, kan även antas underlätta införandet av ett integrerat
affärsstödsystem (ibid).
1.4

STUDIENS BIDRAG

1.4.1

INOMVETENSKAPLIGT BIDRAG

Avhandlingens inomvetenskapliga bidrag är att beskriva och analysera strategisk
kongruens och integrerad styrning på ett väl valt fallföretag. Som tidigare framhållits
efterfrågas mer forskning avseende strategisk kongruens (se t.ex. Ensign, 2001).
Ventrakaman (1989) och Zajac et al (2000) menar att strategisk kongruens är en
dynamisk process och att en förståelse av fenomenet kräver longitudinella studier.
Vikten av longitudinella studier belyses dessutom av ett flertal forskare som efterfrågar
studier avseende hur strategier och ekonomistyrning förändras över tiden (se t.ex.
Chenhall, 2005, Hutzschenreuter och Kleindienst, 2006, Bhimani och LangfieldSmith, 2007). Det finns dessutom forskare som betonar vikten av fler empiriska
studier vad gäller såväl strategi som ekonomistyrning samt kopplingen mellan dessa
(Mintzberg, 1999, Henri, 2006, Bhimani och Langfield-Smith, 2007 etc.). Denna studie
ger därmed ett bidrag då den genomförs i form av en longitudinell fallstudie. Studien
behandlar dessutom samtliga organisatoriska nivåer i lika stor utsträckning, vilket
anses vara relativt ovanligt (jmf Luft och Shields, 2003, s 205, Bhimani och LangfieldSmith, 2007).

17

1.4.2

UTOMVETENSKAPLIGT BIDRAG

Målsättningen är att såväl teoretiker som praktiker ska kunna dra nytta av denna
studie. Om den tentativa modellen visar sig vara ett fungerande verktyg för att
analysera huruvida Scania har strategisk kongruens och integrerad styrning torde såväl
teoretiker som praktiker kunna använda modellen som analysverktyg. Då tidigare
studier visar att konkurrenskraften påverkas positivt av strategisk kongruens och
integrerad styrning borde modellen kunna fungera som ett verktyg för att som ett
första steg analysera om integrerad styrning och strategisk kongruens föreligger på
företaget. Om så ej är fallet skulle modellens olika beståndsdelar kunna analyseras för
att undersöka vad i företaget som behöver förändras för att strategisk kongruens och
integrerad styrning ska uppnås, vilket på sikt torde leda till en ökad konkurrenskraft.
1.5

DISPOSITION

Avhandlingens disposition är enligt följande:
Kapitel 1:

Inledning - Avhandlingens första kapitel inleds med en bakgrund till
det valda ämnesområdet: Vidare redogörs för avhandlingens
forskningsfrågor, syfte samt teoretisk och praktisk relevans.

Kapitel 2:

Tentativ modell - I detta kapitel redogörs kortfattat för den tentativa
modellens beståndsdelar.

Kapitel 3:

Anpassning av den tentativa modellen till Scania - I detta kapitel
beskrivs inledningsvis contingencyteorin, strategiskt kongruens och
integrerad styrning mer ingående och aktuell forskning presenteras.
Därefter anpassas den tentativa modellen till Scania

Kapitel 4:

Metod - I detta kapitel presenteras vetenskapligt synsätt, metodval,
val av fallstudie, val av studieperiod, teorival samt
datainsamlingsmetod. En redogörelse görs även för avhandlingens
kvalitet och generaliserbarhet.

Kapitel 5:

Presentation av Scania - Avhandlingens empiri presenteras i kapitel 58. Syftet med empirikapitlen är att redogöra för den insamlade
informationen avseende det valda fallföretaget, dess omgivning,
strategier och styrsystem. Inledningsvis beskrivs Scanias historik och
därefter redogörs för Scanias verksamhetsområden, affärsidé och
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strategi samt organisation och produktion. Syftet med kapitlet är att
ge läsaren en ökad förståelse för det valda fallföretaget.
Kapitel 6:

Scanias omgivning och strategier - För att i analyskapitlet kunna
diskutera huruvida strategisk kongruens föreligger på Scania,
presenteras empiriskt material avseende Scanias omgivning och
strategier.

Kapitel 7:

Scanias ekonomi- och produktionsstyrning - För att i analysavsnittet
kunna diskutera vilken utformning och användning av ekonomi- och
produktionsstyrningen som underlättar skapandet av integrerad
styrning, görs i detta kapitel en redogörelse avseende Scanias
styrsystem.

Kapitel 8:

Analys - I detta kapitel analyseras det empiriska underlaget.

Kapitel 9:

Slutsatser - I detta kapitel besvaras avhandlingens forskningsfrågor.
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2

TENTATIV MODELL

Den teoretiska utgångspunkten i detta arbete har varit Nilsson och Rapps (2005) tentativa
modell. I detta kapitel presenteras modellen kortfattat. Syftet är att ge läsaren en förståelse av
de begrepp som modellen innehåller. I ”Understanding Competitive Advantage, The
Importance of Strategic Congruens and Integrated Control” av Nilsson och Rapp som det här
kapitlet baseras på, förklaras den tentativa modellens olika beståndsdelar i detalj. I boken
redovisas bakomliggande teorier samt motiveras varför dessa teorier valts. I detta kapitel
kommer därför dessa vägval ej att redovisas.

2.1

FÖRETAGETS OMGIVNING

Den tentativa modellenen har en stark förankring i contingencyteorin. Enligt
contingencyteorin måste lösningar på företags problem situationsanpassas, då det ej
finns några lösningar av universell karaktär (Nilsson och Rapp, 2005, s 6). Företaget
interagerar med omgivningen vilket medför att företagets omgivning påverkar dess
interna strukturer och resurser. Företagets resurser kan i sin tur även påverka den
omgivning som företaget verkar i. Forskning inom strategiområdet har sedan lång tid
tillbaka påvisat att omgivningen påverkar företaget. En komponent som har tillskrivits
särskilt stor betydelse är graden av osäkerhet. Med osäkerhet menas i vilken
utsträckning företaget kan förutse förändringar i företagets omgivning. Graden av
osäkerhet är en viktig komponent i den tentativa modellen, då den påverkar företags
interna resurser (ibid, s 37).
2.2

STRATEGISK KONGRUENS

Strategisk kongruens handlar om en överensstämmelse mellan företagets strategier på
koncern-, affärsenhets- och funktionsnivå (ibid, s 47). I företag med strategisk
kongruens sker ofta förvärv och avyttringar i syfte att fokusera på kärnverksamheten.
Med en tydlig kärnaffär blir det enklare att koordinera företagets koncern-, affärs- och
funktionsstrategier och att samordna företagets värdeskapande aktiviteter. Exempelvis
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så kommer ett företag med en lågkostnadsstrategi att fokusera på storskalig
tillverkning av standardprodukter samt koordinering av aktiviteterna mellan
affärsenheterna för att nå skalfördelar och därmed lägre kostnader för produkterna
(ibid, s 9). Strategisk kongruens underlättar skapandet av integrerade styrsystem (ibid, s
50).
2.3

INTEGRERAD STYRNING

Ett företags interna styrsystem (i detta fall ekonomi- och produktionsstyrning) är
ledningens primära verktyg för att implementera företagets strategier (ibid, s 38).
Dessa styrsystem har också en viktig roll i skapandet av nya strategier, t.ex. genom att
identifiera aktiviteter som inte skapar värde. Integrerad styrning uppstår när planering
och uppföljning samordnas på varje organisatorisk nivå i företaget. Syftet med den
integrerade styrningen är att underlätta informationsutbytet mellan olika
organisatoriska nivåer och beslutsfattande avseende strategiska, taktiska och operativa
beslut. Användningen av liknande styrprinciper i hela verksamheten ökar
transparensen i såväl planerings- som uppföljningsprocesserna (ibid, s 93).
2.4

KONKURRENSKRAFT

Enligt Porter kan konkurrenskraft mätas genom att ett företags avkastning (rate of
return) jämförs med branschgenomsnittet över en längre tidsperiod. Porter menar
vidare att det är möjligt för företag att positionera sig väl och på så vis nå en god
avkastning även i de fall avkastningen generellt sett är låg i branschen (1985, s 11).
Konkurrenskraft kan enligt Porter (1985, s 3) nås genom att skapa ett unikt värde för
kunden. Författaren menar vidare att för att nå konkurrenskraft behövs kunskap
avseende omgivningen (extern matchning) och kunskap avseende hur företaget på
bästa sätt kan utnyttja sina interna strukturer för att kunna positionera sina produkter
(intern matchning). Nilsson och Rapp (2005) betonar att det finns olika teorier
avseende vad som leder till konkurrenskraft. Författarnas utgångspunkt i boken är
dock att arbetet med att skapa en stark konkurrenskraft underlättas om det finns en
hög grad av samstämmighet mellan företagets omgivning, strategi och styrning (ibid, s
25). De menar vidare att det bör finnas en extern matchning mellan företagets
omgivning och strategi och en intern matchning mellan strategi och styrsystem (ibid, s
39).
2.5

VÄRDESKAPANDE

Enligt Nilsson och Rapp (2005, s 39) påverkar strategisk kongruens och integrerad
styrning ett företags möjlighet att skapa konkurrenskraft och värde. Värdeskapande
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definieras som det värde som skapas för företagets intressenter. Företagets
intressenter representeras främst av tre olika grupper: Aktieägare, kunder och
medarbetare (ibid). Nedanstående modell beskriver den tentativa modellens teoretiska
utgångspunkter.

Figur 1: Förklaringsmodell och teoretiska utgångspunkter
(Nilsson och Rapp, 2005, s 36)
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2.6

DEN TENTATIVA MODELLENS BESTÅNDSDELAR

Koncernens omgivning

Stabilitet:
Hög/Låg

Koncernstrategi

Synergipotential:
Hög/Låg

Ekonomistyrning

Produktionsstyrning

Styrningens karaktär:
Hård/Lös
Informationens karaktär:
Monetär/Icke-monetär
Tidsperspektiv:
Lång-/Kort sikt

Informationens karaktär:
Monetär/Icke-monetär
Kapacitet & planeringsstrategi:
Lag/Level eller Lead/Chase
Kundorderpunkt:
MTO/MTS
Styrningsfilosofi:
MRP/JIT

Integrerad styrning

Strategisk kongruens
Affärsenhetens omgivning

Stabilitet:
Hög/Låg

Affärsstrategi

Ekonomistyrning

Produktionsstyrning

Differentieringsgrad:
Hög/Låg

Styrningens karaktär:
Hård/Lös
Informationens karaktär:
Monetär/Icke-monetär
Tidsperspektiv:
Lång-/Kortsikt

Informationens karaktär:
Monetär/Icke-monetär
Kapacitet & planeringsstrategi:
Lag/Level eller Lead/Chase
Kundorderpunkt:
MTO/MTS
Styrningsfilosofi:
MRP/JIT

Integrerad styrning

Strategisk kongruens
Funktionens omgivning

Stabilitet:
Hög/Låg

Produktionsstrategi

Ekonomistyrning

Produktionsstyrning

Teknisk flexibilitet:
Hög/Låg

Styrningens karaktär:
Hård/Lös
Informationens karaktär:
Monetär/Icke-monetär
Tidsperspektiv:
Lång-/Kortsikt

Informationens karaktär:
Monetär/Icke-monetär
Kapacitet & planeringsstrategi:
Lag/Level eller Lead/Chase
Kundorderpunkt:
MTO/MTS
Styrningsfilosofi:
MRP/JIT

Extern passform

Intern passform

Konkurrenskraft

Värdeskapnde

Figur 2: Tentativ analysmodell Nilsson och Rapp (2005, s 193)

Genom att analysera de ovan angivna variablerna ger modellen en bild över den
rådande situationen i företaget. Utifrån denna bild kan en diskussion föras avseende
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huruvida strategisk kongruens och integrerad styrning föreligger i företaget. Nedan
beskrivs därför den tentativa modellens beståndsdelar.
2.6.1

STRATEGI

I denna avhandling används Nilsson och Rapps (2005, s 38) syn på strategi, vilken är
följande:
We thus regard strategy formulation as a ”deliberate process of conscious thought” (cf. Mintzberg et al., 1998, p. 29 ff), although we do
not thereby mean that all strategies are the product of management intentions.
Den tentativa modellen utgår ifrån tre strategiska nivåer: Koncern-, affärs- och funktionsnivå. På koncernnivå analyseras strategin i form av synergipotential, på affärsnivå
i form av differentieringsgrad och på funktionsnivå i form av teknisk flexibilitet. Dessa
begrepp härstammar från tre strategiska typologier som presenteras nedan.
Koncernstrategi
Koncernstrategins mål är ofta finansiellt orienterade och nära kopplade till hur värde
skapas för ägarna, kunderna och medarbetarna. Koncernstrategin indikerar vidare hur
koncernens mål ska uppnås (Nilsson och Rapp, 2005, s 52). Vid klassificering av
koncernstrategin utgår Nilsson och Rapp (2005) från Porters (1987)
koncernstrategiska typologi. Den koncernstrategiska inriktningen analyseras utifrån
vilken synergipotential som finns inom koncernen. Synergipotentialen är i regel större
när affärsenheterna inom en koncern har liknande verksamheter, dvs. då
diversifieringsgraden är låg. En koncern vars affärsenheter har olika inriktning har
däremot ofta en låg synergipotential och en hög diversifieringsgrad (ibid). Nilsson och
Rapp (2005, s 63) har valt att förenkla Porters typologi som består av fyra kategorier
och väljer att kategorisera företags koncernstrategi i två av dessa: Aktivitetsdelning och
portföljförvaltning.
Aktivitetsdelning förutsätter att koncernen har en hög synergipotential och låg
diversifieringsgrad. Skillnaderna mellan olika aktiviteter inom företaget är begränsade
vilket innebär att koncernens affärsområden kan dela på samma funktioner såsom t.ex.
forskning och utveckling. Genom att koncernens aktiviteter koordineras och
gemensamma funktioner för t.ex. teknisk utveckling, resursallokering och
marknadsföring upprätthålls, når dessa koncerner ekonomiska skalfördelar (ibid, s 56).
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Portföljförvaltning förutsätter att koncernens affärsområden är självständiga och är
verksamma inom olika branscher. Koncernens synergipotential är därmed låg medan
diversifieringsgraden är hög. Dessa koncerner växer främst genom förvärv och värde
skapas genom att ledande befattningshavare använder sin kunskap för att förvärva nya
företag. Värde skapas dessutom genom att moderbolaget förser affärsenheter med
kapital och andra möjligheter som de ej hade haft tillgång till som självständiga bolag.
Ledande befattningshavares kunskap appliceras dessutom på affärsenheterna och
ledningen har möjlighet att utvärdera hur affärsenheternas strategier kan förbättras
utan känslomässig inblandning (ibid, s 54).
Affärsstrategi
Affärsstrategin relaterar till hur affärsenheterna uppnår sina mål samt hur enskilda
affärsenheter ska nå konkurrensfördelar inom respektive bransch. Vid klassificering av
affärsstrategisk inriktning i den tentativa modellen används Porters typologi. Porter
(1980, s 35) menar att för att ett företag ska vara bättre än genomsnittet på sin
konkurrensarena finns det två olika affärsstrategiska inriktningar: Differentiering och
kostnadsledarskap. Dessa används för att klassificera ett företags affärsstrategi.
Differentiering innebär att produkten konkurrerar med andra attribut än pris, dvs.
kunden är beredd att betala ett högre pris på grund av produktens unika egenskaper.
Affärsenheter som applicerar en differentieringsstrategi verkar i regel i en turbulent
omgivning. Dessa affärsenheters produktportfölj är ofta bred och det är svårt att
förutspå efterfrågan på produkterna. Affärsenheterna är dessutom beroende av
framgångsrik forskning och utveckling vilket sammantaget leder till en hög grad av
osäkerhet.
Kostnadsledarskap karaktäriseras av att affärsenheten försöker nå den lägsta
tillverkningskostnaden på marknaden genom standardiserade produkter som tillverkas
i långa serier. Detta lämpar sig bäst om affärsenheternas omgivning är stabil. Det är då
relativt enkelt att förutspå efterfrågan och produktportföljen är smal vilket innebär att
osäkerheten minskar (ibid, s 64-67).
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Funktionsstrategi
Funktionsstrategin indikerar hur en specifik funktion uppnår sina mål. Exempel på
funktionsstrategier är inköpsstrategi, produktionsstrategi, försäljningsstrategi och
forsknings- och utvecklingsstrategi. Inom varje affärsenhet kan affärsstrategin och
funktionsstrategin koordineras så att funktionsstrategin är kopplad till affärsenhetens
mål. I den tentativa modellen kategoriseras funktionsstrategin utifrån Hayes och
Wheelwrights (1979) typologi avseende produktionsstrategier. Två centrala begrepp
avseende produktionsstrategi är teknisk flexibilitet och teknisk komplexitet. Teknisk
flexibilitet behandlar förmågan att hantera volym- och mixförändringar medan teknisk
komplexitet behandlar graden av mekanisering och integrering. Nilsson och Rapp
(2005) har valt att utgå ifrån teknisk flexibilitet för att klassificera företags
produktionsstrategier. Hayes och Wheelwright (1979) har klassificerat fyra möjliga
produktionsstrategier: ”jobshop”, ”batch”, ”assembly line” och ”continuous flow”.
En ”Jobshop”-strategi innebär att funktionen tillverkar unika produkter av god kvalitet i
liten skala. Det är svårt att prognostisera efterfrågan vilket leder till att produkterna
tillverkas mot order. Produkterna tillverkas dessutom i en verkstadsmiljö med generell
maskinpark med hög teknisk flexibilitet. Flygplanstillverkning är ett exempel på
jobshop-strategi.
Om produktionsvolymen och standardisering ökar rekommenderar Hayes och
Wheelwright (1979) en ”Batch”-strategi. Denna strategi innebär att funktionen
tillverkar produkter i ”batcher” vid olika arbetsstationer. Funktioner med denna
strategi tillverkar olika produkter i små volymer. Tillverkning av komplexa
industriverktyg är exempel på ”Batch”-tillverkning.
En ”Assembly line”-strategi innebär att funktionen tillverkar ett fåtal produkter i stora
volymer i ett mekaniserat och integrerat produktionsflöde vilket leder till ekonomiska
skalfördelar. Denna strategi är lämplig när produkten är mogen och
konkurrenspositionen är beroende av kostnadseffektiv produktion. Exempel på denna
kategori är tillverkning av leksaker.
En ”Continuous flow” -strategi är en produktionsstrategi som används vid tillverkning av
standardiserade produkter i stora volymer. Produktionsanläggningarna karaktäriseras
av kapitalintensitet och låg teknisk flexibilitet. Ett oljeraffinaderi kan exempelvis
tillämpa en ”continuous flow”-strategi (ibid, s 75-83). Nilsson och Rapp (2005) delar
in ovanstående strategier i ”Jobshop”/”Batch” och ”Line”/”Flow”.
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2.6.2

EKONOMISTYRNING

Ekonomistyrningen har genom dess inflytande vid formuleringen och implementering
av strategier en viktig funktion i företag. Med ekonomistyrning menar Nilsson och
Rapp (2005) de formaliserade och informationsbaserade rutiner, strukturer och
processer som ledningen använder för att formulera strategier och påverka
medarbetarnas beteende. Modellen har tre olika variabler för att analysera företagets
ekonomistyrning: Styrningens karaktär, informationens karaktär samt tidsperspektiv.
Dessa tre dimensioner används på samtliga organisationsnivåer.
Styrningens karaktär
Ledningen kan använda en hård respektive en lös styrning av verksamheten. Hård
styrning karaktäriseras av att ledande befattningshavare övervakar affärsenheternas
verksamhet i detalj. Målen är ofta specifika och kortsiktiga. Uppsatta resultatmål
uttrycks vanligtvis i form av en budget och betraktas som ett bindande åtagande.
Målen följs noggrant upp och avvikelser från målen accepteras ej.
Vid lös styrning är de ledande befattningshavarna ej lika involverade i den dagliga
verksamheten. Budgeten ses framförallt som ett verktyg för planering och
kommunikation och ej som ett bindande kontrakt. Uppföljningen är ej heller lika
frekvent och avvikelser från målen får inte samma allvarliga konsekvenser som vid
hård styrning.
Informationens karaktär
Ledande befattningshavare kan styra med hjälp av monetär och icke-monetär
information. Monetär information innebär att ledande befattningshavare vanligtvis styr
med hjälp av budget och har ett starkt fokus på finansiella resultatmått i företaget.
Företag som styr med icke-monetär information använder även information som
kompletterar den monetära informationen. Ett exempel på ett ekonomiskt styrsystem
som ej enbart har ett monetärt fokus är det balanserade styrkortet, där monetära
nyckeltal endast utgör ett av flera olika perspektiv.
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Tidsperspektiv
Styrningens tidsperspektiv relaterar till huruvida planeringen och uppföljningen är
kort- eller långsiktig. Det tidsperspektiv som ett företag väljer att applicera för
planering och uppföljning beror, liksom ovan beskrivna variabler, på den valda
strategin. Ett företag som verkar på en stabil marknad och kan genomföra pålitliga
prognoser använder ofta ett kortsiktigt tidsperspektiv i sin ekonomistyrning. Företag
som däremot är verksamma i en turbulent omgivning har ofta svårare att förutspå
efterfrågan och ett mer långsiktigt perspektiv tillämpas därför (Nilsson och Rapp 2005,
s 99-109, s 136).
2.6.3

PRODUKTIONSSTYRNING

Produktionsstyrning definieras som de formaliserade, informationsbaserade rutiner,
strukturer och processer som används av ledningen för att formulera strategier och
implementera dem genom att kontrollera tillverkningsprocessen, inklusive material,
maskiner, medarbetare och leverantörer. I denna avhandling, liksom i Nilsson och
Rapps tentativa modell, kommer produktionsstyrningssystemets roll vad gäller
formulering och implementering av strategier att belysas (ibid, s 109).
Den tentativa modellen har fyra variabler för att analysera produktionsstyrning:
Informationens karaktär, kapacitets- och planeringsstrategi, kundorderpunkt samt
styrfilosofi för produktionsflödet. Produktionsstyrningsvariabler i modellen är
desamma på koncern-, affärs- och funktionsnivå. Informationens karaktär är samma
variabel som beskrevs under rubriken ”2.6.2 Ekonomistyrning” och kommer därför
inte att förklaras i detta avsnitt.
Kapacitets- och planeringsstrategi
Kapacitets- och planeringsstrategi är nära integrerade. Kapacitetsstrategi innefattar en
planeringsperiod på ett till fem år. Fokus är framförallt att planera förändringar i
kapaciteten. Företag kan välja att öka produktionskapaciteten efter det att en ökning i
efterfrågan har uppstått (”lag”) eller så kan det finnas en överkapacitet i produktionen
för att kunna bemöta förändringar i efterfrågan (”lead”).
Planeringsstrategin används för att balansera försäljningen i relation till produktionen
på kort sikt. Företaget kan antingen anamma en planeringsstrategi inriktad på att hålla
ett förutbestämt utnyttjande av kapaciteten under en viss tidsperiod (”level”) eller
28

justera kapaciteten efter försäljningen (”chase”). En ”level”-strategi bidrar till lägre
kostnader medan en ”chase”-strategi bidrar till en ökad flexibilitet.
Kundorderpunkt
Kundorderpunkt definieras som den tidpunkt då en produkt under tillverkning knyts
till kunden. Den tentativa modellen innehåller två olika variabler för att mäta
kundorderpunkten: ”manufacturing to stock” och ”manufacturing to order”.
”Manufacturing to stock” innebär att standardiserade produkter tillverkas mot ett lager,
dvs. kunden påverkar inte tillverkningsprocessen. För att företag ska kunna tillverka
mot lager, är det av vikt att efterfrågan är stabil och att det går att göra tillförlitliga
försäljningsprognoser.
”Manufacturing to order” innebär att produkten tillverkas efter det att kunden har lagt en
order, dvs. produkten börjar inte tillverkas förrän ordern är mottagen. Dessa
produkter anpassas efter kundens önskemål, vilket leder till att den tekniska
flexibiliteten måste vara hög då osäkerheten är stor.
Styrfilosofi för produktionsflödet
Styrfilosofin ”Just In Time” (JIT) baseras på att allt råmaterial och alla delkomponenter
används aktivt i produktionsprocessen för att minska onödiga kostnader. JIT
fokuserar på ett kontinuerligt flöde av artiklar och att producera produkter vid rätt
tidpunkt. Råmaterial och delkomponenter ”sugs” ut ur produktionen vilket kallas
”pull”-principen (”behovssug”). Pull-principen innebär att information om ett
efterfrågebehov på slutproduktnivå överförs till närmast underliggande
produktionsnivå. Där ger den upphov till en efterfrågan på artiklar på denna nivå.
Denna efterfrågan generar i sin tur ny efterfrågan på nästa nivå etc. JIT tillämpas ofta
när produkter har en hög standardiseringsgrad och när tillverkning sker i stora
volymer. Då är en kostnadseffektiv tillverkning med korta ledtider av vikt. JIT är en
lämplig styrfilosofi för företag som är verksamma i en stabil omgivning, där det är
möjligt att planera på lång sikt och endast begränsad teknisk flexibilitet är nödvändig.
En tillämpning av denna styrprincip återfinns hos japanska Toyota i det så kallade
Kanbansystemet. Kanbansystemet syftar till en utjämnad produktion av rätt produkter
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av rätt kvalitet vid rätt tidpunkt, i syfte att nå ”lagerfri produktion” och bättre
kapacitetsutnyttjande6.
”Materials-requirements planning” (MRP) baseras på att efterfrågan på alla
delkomponenter, råmaterial etc. är beroende av efterfrågan på den färdiga produkten.
När en delkomponent är färdig på en station i företaget ”trycks” den vidare till nästa
station. Detta kallas ”push”-principen (”planeringstryck”) då varje artikel ”trycks”
fram i systemet för att bli klar i tid. ”Push”-principen innebär att om information
erhålls om ett efterfrågebehov på slutproduktsnivå, förs denna information bakåt i
produktionskedjan till samtliga lägre nivåer. När artikeln ifråga är färdigtillverkad på
den lägsta nivån levereras den till nästa nivå för tillverkning. På detta sätt ”trycks”
produkterna igenom produktionskedjan. MRP-systemet är således en styrprincip som
följer ”push”-principen. MRP är en lämplig styrfilosofi om omgivningen är turbulent,
dvs. när det är en hög frekvens av nya produkter och det är svårt att förutspå
efterfrågan. Produkterna är kundanpassade och tillverkas i små volymer och
planeringen är detaljerad och centraliserad (Nilssson och Rapp 2005, s 109-120).
2.7

STRATEGISK KONGRUENS OCH INTEGRERAD STYRNING

Enligt Nilsson och Rapp (2005, s 181) finns det framför allt fyra olika kombinationer
av strategier och styrsystem som kan väntas leda till strategisk kongruens och
integrerad styrning. Den första är en kombination av portföljstrategi på koncernnivå,
kostnadsledarskapsstrategi på affärsnivå och en ”Line”/”Flow-strategi” på
funktionsnivå. Det andra alternativet består av en kombination av
aktivitetsdelningsstrategi på koncernnivå, differentieringsstrategi på affärsenhetsnivå
och ”Jobshop”/”Batch” på funktionsnivå. Enligt det tredje alternativet kombineras en
aktivitetsdelningsstrategi på koncernnivå, med en kostnadsledarskapsstrategi på
affärsenhetsnivå och ”Line”/”Flow”-strategi på funktionsnivå. Den fjärde möjligheten
att uppnå strategisk kongruens och integrerad styrning är om företaget applicerar en
aktivitetsdelningsstrategi på koncernnivå i kombination med en affärsstrategi som
möjliggör tillverkning av differentierade produkter till en låg kostnad. Denna position
kräver att stora investeringar i såväl teknisk utrustning som i utbildning av
medarbetare och en mycket kompetent ledning. Dessa företag applicerar ofta en
avancerad produktionsteknologi såsom t.ex. ”Flexible Manufacturing Systems” (FMS)
vilka möjliggör en flexibel produktion samtidigt som kostnadsfördelar kan uppnås

6

Exemplet avseende Kanbansystem är hämtat från Olhager och Rapp (1985, s 31 och s 71).
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genom kortare ställtider och ledtider och färre delkomponenter/färdiga produkter i
lager (ibid, s 155 och 181). En diskussion avseende huruvida det är möjligt att uppnå
en kombination av kostnadsledarskap och differentiering följer i kapitel tre.
Nilsson och Rapp (2005) redogör även för vilken styrning som passar de olika
strategikombinationerna och hur integrerad styrning kan skapas. En mer utförlig
diskussion kring samtliga variabler i den tentativa modellen kommer att föras i
analyskapitlet, för att undersöka huruvida strategisk kongruens och integrerad styrning
föreligger på Scania.
2.8

SAMMANFATTNING

Kapitlet sammanfattas med den tentativa modellens beståndsdelar samt vilka
kombinationer som leder till strategisk kongruens och integrerad styrning.
Omgivningen analyseras utifrån om graden av osäkerhet är hög eller låg. Strategierna
kategoriseras på koncernnivå utifrån om synergipotentialen är hög/låg, på
affärsenhetsnivå utifrån om differentieringsgraden är hög eller låg och slutligen på
funktionsnivå utifrån om den tekniska flexibiliteten är hög eller låg.
Ekonomistyrningen analyseras på samtliga organisatoriska nivåer utifrån om
styrningens karaktär är hård eller lös, om informationens karaktär är monetär eller
icke-monetär samt utifrån om tidsperspektivet är långt eller kort.
Produktionsstyrningen analyseras på samtliga organisatoriska nivåer utifrån om
informationens karaktär är monetär eller icke-monetär, om kapacitets- och
planeringsstrategin är ”Lag”/”Level” eller ”Lead”/”Chase”, utifrån om
kundorderpukten är MTO eller MTS, och utifrån om styrfilosofi för
produktionsflödet är JIT eller MRP. Undersökningsvariablerna sammanfattas i
nedanstående tabell.

31

Begrepp
Omgivning

Undersökningsvariabler
Omgivningens stabilitet
Koncernstrategi
Strategi
Affärsstrategi
Funktionsstrategi
Styrningens karaktär
Ekonomistyrning
Informationens karaktär
Tidsperspektiv
Informationens karaktär
Kapacitets- och planeringsstrategi
Produktionsstyrning
Kundorderpunkt
Styrfilosofi

Klassificeringsdimensioner
Grad av osäkerhet
Synergipotential
Differentieringsgrad
Teknisk flexibilitet
Hård/lös
Monetär/icke-monetär
Kort/lång sikt
Monetär/icke-monetär
Lag /Level eller Lead/Chase
MTO/MTS
MRP/JIT

Tabell 1: Sammanfattande tabell över den tentativa modellens begrepp,
undersökningsvariabler och klassificeringsdimensioner

Diskussionen i detta kapitel har hållits kortfattad. För en mer detaljerad diskussion
avseende underliggande teorier och vägval hänvisas läsaren därför till Nilsson och
Rapp (2005).
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3 DEN TENTATIVA
MODELLEN INFÖR
STUDIEN AV SCANIA

I detta kapitel kommer den tentativa modellen som presenterats i kapitel två att anpassas så
att den kan beskriva förutsättningarna för skapandet av strategisk kongruens och integrerad
styrning på Scania. Kapitlet inleds med en redogörelse för contingencyteorin för att belysa ett av
denna studies stora bidrag; att den genomförs på flera organisatoriska nivåer. I detta kapitel
ges även exempel på strategisk kongruens och integrerad styrning för att öka läsarens förståelse
inför beskrivningen av Scania. Därefter justeras modellen så att den kan användas som
undersökningsmodell på Scania.

3.1

CONTINGENCYTEORIN

Den tentativa modellen baseras på contingencyteorin. Enligt denna teori är
organisationens struktur, process och styrsystem beroende av olika externa och
interna faktorer såsom bransch, teknologi, storlek, kultur och strategi (Anthony och
Govindarajan, 1995, s 603). Chenhall (2003) menar att: ”The term contingency means
that something is true only under specified conditions”. Forskning avseende
ekonomistyrning har traditionellt sett bland annat baserats på contingencyteorin
(Chenhall, 2003). Enligt den finns det inte något universellt ekonomistyrningssystem
som kan användas av samtliga företag utan valet av lämpligt system beror på
organisationens specifika förutsättningar (Ittner och Larcker, 2001). Den empiriska
forskningen inom ekonomistyrningsområdet som utgår från contingencyteorin har
undersökt kopplingen mellan specifika delsystem inom ekonomistyrning och
företagets strategi (Langfield-Smith, 1997). Enligt Hoskisson et al (1999) ansåg
forskare såsom Chandler (1962) och Andrews (1965) redan på 60-talet att en
samstämmighet (så kallad ”fit”) mellan strategi och struktur var av stor vikt. I
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dagsläget är en av de mest vedertagna uppfattningarna inom strategilitteraturen att en
strategis lämplighet definieras utifrån dess matchning med omgivningen och de
interna organisatoriska förutsättningarna (Zajac et al, 2000, Ensign, 2001). För att
undersöka sambandet mellan specifika delsystem inom ekonomistyrning och
företagets strategi har exempelvis följande variabler undersökts: Omgivningen huruvida denna är stabil eller turbulent, produktionen - om företaget t.ex. applicerar
masstillverkning eller mer skräddarsydd tillverkning och slutligen affärsstrategin - t.ex.
om företaget applicerar en differentierings- eller kostnadsledarskapsstrategi (jmf. Ittner
och Larcker, 2001).
Nilssons artikel från 2002 visar att konkurrenskraftiga företag kännetecknas av att den
strategiska planeringen och uppföljningen hänger ihop mellan de olika organisatoriska
nivåerna. Tidigare studier avseende styrsystem har dock historiskt sett framförallt
fokuserat på koncern- eller affärsnivå (Langfield-Smith, 1997, Ittner och Larcker,
2001, Chenhall, 2003, Veen-Dirks, 2005). Under senare år har dock intresset avseende
kopplingen mellan ekonomistyrningen och funktionsstrategin, speciellt
produktionsstrategin ökat (Ittner och Larcker, 2001). Funktionsnivån är av stor vikt i
tillverkande företag då produktionsstrategin anses vara en källa till företagets
konkurrenskraft (Van Veen-Dirks, 2005, Langfield-Smith, 1997, Ward etl al, 1996).
Styrsystemets utformning i relation till produktionsmiljön påverkar dessutom enligt
Van Veen-Dirks (2005), företags möjlighet att skapa värde. En förändring som skett
på senare tid är dessutom att införandet av avancerade produktionsstyrmetoder har
medfört att medarbetarna på funktionsnivå har fått större ansvar (Abdel-Maksoud et
al, 2005, Van Veen-Dirks, 2005). Langfield-Smith (1997) menar dessutom att
medarbetare på lägre organisatoriska nivåer blir allt mer involverade i för företaget
strategiskt viktiga aktiviteter. Då beslutsfattande har allokerats till lägre organisatoriska
nivåer har behovet av att anpassa styrsystemen till funktionsnivån ökat (AbdelMaksoud et al, 2005). Enligt Van Veen-Dirks (2005) innebär detta att styrsystemen
behöver tillhandahålla mer specifik information på funktionsnivå och att forskning
avseende även denna organisatoriska nivå är av central betydelse. Författaren
efterfrågar därför mer forskning avseende styrsystemens utformning och användning
på funktionsnivå (ibid).
Trots att Kaplan redan på 80-talet efterfrågade fler studier avseende kopplingen
mellan ekonomistyrning och produktionsstrategi är forskningen inom området
fortfarande begränsad (Ittner och Larcker, 2001). Studier avseende företags
funktionsnivå fokuserar ofta på Just-In-Time produktion, flexibla tillverkningssystem
och Total Quality Management. Dessa studier tar oftast inte hänsyn till strategiska
34

beslut som fattas på koncernnivå, trots att dessa beslut påverkar utformningen av
ekonomistyrningssystem och i slutändan företagets konkurrenskraft (Ittner och
Larcker, 2001). Luft och Shields (2003, s 205) menar att det i stort sett inte finns några
studier inom ekonomistyrningsområdet där flera organisatoriska nivåer i företagen
behandlas. Bhimani och Langfield-Smith (2007) efterfrågar därför studier avseende
ekonomistyrning på flera organisatoriska nivåer. Strategisk kongruens, som diskuteras
nedan, är ju just en samstämmighet mellan strategier på olika organisatoriska nivåer.
3.2

STRATEGISK KONGRUENS

Fonvielle och Lawrence (2001) menar att strategisk kongruens är kritisk för företags
konkurrenskraft. Författarna menar vidare att strategisk kongruens är nödvändig för
att nå en framgångsrik implementering av strategin. Detta stöds av en studie av Goold
et al (1994) som visar att strategisk kongruens förekommer hos många
konkurrenskraftiga företag. De menar att en koncern skapar konkurrenskraft så länge
som den skapar värde för affärsenheterna. Värde skapas om det finns en
överensstämmelse mellan moderbolagets kärnkompetenser, färdigheter och resurser
och dotterbolagets behov av utveckling (Goold et al, 1994, s 13-15). För att i
praktiken kunna se om ett moderbolag skapar värde kan man undersöka om
dotterbolaget hade klarat sig bättre utan moderbolaget, dvs. som ett självständigt bolag
(Goold et al, 1994, s 13). Goold och Campbell (2002), menar att många ledande
företag går ifrån företagsstrukturer bestående av självständiga affärsenheter. Dessa
företag anammar istället organisationsstrukturer där affärsenheterna är mer beroende
av varandra då de delar på ansvar och befogenheter. Affärsenheternas aktiviteter
koordineras således. Nedanstående exempel beskriver hur strategisk kongruens kan
minska kostnaderna för denna koordinering.
Highly successful firms not only appeared to continually develop a
stronger alignment across their strategies, structures and processes, but
they also sought ways of understanding and expressing how these
elements fit together. The greater the clarity of fit, the simpler even
complex market relationships and the internal processes needed to
sustain them became. With simplicity and clarity, widespread
understanding across organizational units and levels was achievable,
thereby reducing coordination costs and facilitating adaptation. (Miles
och Snow, 2003, s xviii).
Ett exempel på hur fokus på en tydlig kärnverksamhet underlättar skapandet av en
strategisk kongruens är Moore och Birtwistles (2005) fallbeskrivning av
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modekoncernen Gucci. I mitten på 90-talet gjorde koncernen stora förluster och var
konkursmässig. Produktportföljen bestod vid denna tidpunkt av ett stort utbud
produkter som sträckte sig från alkohol och spelkort till toalettpapper. I slutet av 90talet försökte Gucci få tillbaka kontrollen över den spretiga produktportföljen och
återta imagen av att vara ett lyxmärke. Målet var att återgå till Guccis kärnverksamhet
och sälja färre produkter men till ett högre pris. Detta skulle göras genom att
introducera nya exklusiva produkter med bättre kvalitet. För att uppnå bättre kvalitet
och leveranssäkerhet behövdes tillverkningsstrategin ses över för att denna skulle vara
kongruent med den nya affärsstrategin. För att återta kontrollen köpte Gucci tillbaks
tillverkningslicenser och koncentrerade tillverkningen till ett färre antal fabriker. Dessa
fabriker kontaktades och uppmuntrades att deltaga i ett samarbetsavtal där kvalitet och
leveranssäkerhet säkerställdes. Att Gucci återigen började fokusera på sin
kärnverksamhet ledde till att koncernens ledande befattningshavare som hade stor
kunskap inom exklusiva varumärken kunde utnyttja sina färdigheter på ett bättre sätt.
Detta ledde till att företag med en liknande strategisk inriktning som Gucci
framgångsrikt kunde förvärvas och integreras som affärsenheter i koncernen. Följden
blev att synergierna mellan affärsenheterna ökade. Fokuseringen på kärnverksamheten
såväl som den strategiska kongruens som företaget sedan skapade mellan koncern-,
affärs- och produktionsnivå, hade en ytterst positiv påverkan på koncernen. Gucci
hade fram till år 2004 förvandlats från ett konkursmässigt företag till en av de mest
betydelsefulla exklusiva modekoncernerna i världen med årlig vinst på över $ 200
miljoner de senaste fem åren (Moore och Birtwistle, 2005). Detta exempel visar att
skapandet av strategisk kongruens kan påverka konkurrenskraften positivt.
Vikten av att nå strategisk kongruens i tillverkande företag för att skapa en stark
konkurrenskraft har, som tidigare framhållits, länge uppmärksammats (se t.ex. Skinner,
1974, Hayes och Wheelwright, 1984). Chenhall (2005) menar att strategisk kongruens
leder till att kommunikationen mellan de som formulerar produktionsstrategin och de
som arbetar på funktionsnivå ökar. Detta uppmuntrar chefer på funktionsnivå att
säkerställa att företagets tillverkning ligger i linje med företagets övergripande
strategiska mål så att dessa kan uppnås, vilket kan illustreras med nedanstående
exempel (ibid).
A strategic priority of timely delivery may require manufacturing
processes to ensure that suppliers are of high quality and deliver on
time, and that production cycle time is reduced with no delays from
defects. (Chenhall, 2005)
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Forskare menar vidare att strategisk kongruens har blivit viktigare i företag med en allt
mer komplex tillverkning (Chenhall, 2005, van Veen-Dirks, 2005). Chenhall (2005)
menar att företag som tillämpar en differentieringsstrategi ofta har komplexa
produktionsprocesser då de behöver tillverka olika produktvarianter med bra kvalitet,
som kan levereras i rimlig tid till en för kunden acceptabel kostnad. Dessa processer
behöver koordineras. Chenhall (2005) menar vidare att även om
koordineringsprocessen inom produktionen ofta är mindre komplex för företag som
tillämpar en kostnadsledarskapsstrategi, så behövs strategisk kongruens även här för
att de olika affärsenheterna ska förstå hur deras arbete leder till att uppnå företags mål
och därmed lägre kostnader för hela företaget (Chenhall, 2005).
Fonvielle och Lawrence (2001) belyser vikten av strategisk kongruens för att skapa
konkurrenskraft men menar att det är svårt att uppnå. Fonvielle och Lawrence (2001)
exemplifierar detta enligt följande. Författarna menar att strategisk kongruens var
vanligt förekommande i t.ex. nystartade IT-företag. Detta ledde till motiverade
medarbetare som fokuserade på ett fåtal för företaget kritiska och strategiska
målsättningar. Problem uppstår dock när företaget börjar växa i storlek och
komplexitet. Det kan då vara svårt för medarbetare på affärsnivå eller funktionsnivå
att se hur deras handlingar kan påverka företagets framgång. Ett sätt att underlätta
denna förståelse är att införa ett integrerat styrsystem. Styrkan i integrerade styrsystem
är deras förmåga att skapa en samstämmighet mellan övergripande strategi,
affärsenheter, funktioner och mellan individer (Fonvielle och Lawrence, 2001).
3.3

INTEGRERAD STYRNING

Chenhall (2005) menar att det just är integrationen av information i styrsystemen som
kan leda till konkurrensfördelar. Författaren menar vidare att detta sker genom att
företag, med hjälp av styrsystemen, formulerar och implementerar strategier som
säkerställer att aktiviteter i värdekedjan stämmer överens med företagets övergripande
strategi. Styrsystemens framgång antas i allt större utsträckning bero på om de utgörs
av en sammanhållen planering och uppföljning vars mätetal leder till kongruens mellan
företagets koncernstrategi och funktionerna (ibid). Integrerad styrning uppstår enligt
Nilsson och Rapp (2005, s 93) när strategisk planering och uppföljning samordnas på
varje organisatorisk nivå i företaget. Syftet med den integrerade styrningen är att
underlätta informationsutbytet mellan olika organisatoriska nivåer och beslutsfattande
avseende strategiska, taktiska och operativa beslut. Användningen av liknande
styrprinciper i hela verksamheten ökar transparensen i såväl planerings- som
uppföljningsprocesserna (ibid). Att skapa en sammanhållen och koncerngemensam
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planering och uppföljning antas underlättas om företagets koncern-, affärs- och
funktionsstrategier är kongruenta (Nilsson, 2002, Nilsson, 2006, s 105).
Strategy implementation inevitably entails the decision to use
organizational systems, whether they be technological, human
resources (HR), financial, or other systems. These systems are not used
in isolation, but in the context of one another, highlighting the need
for consistency among them for effective strategy implementation.
(Shaw et al, 2001)
Chenhall (2005) menar att det just är företagets integrering av styrsystem som
underlättar skapandet av strategisk kongruens mellan koncernnivå och funktionsnivå i
tillverkande företag. Detta kan ske genom att kombinera mätetal avseende tillverkning
som utvärderas utifrån deras överensstämmelse med koncernstrategin. Chefer
uppmuntras på så sätt att sträva efter att den egna verksamheten ligger i linje med den
övergripande strategin. Chefernas förmåga att nå en strategisk kongruens kommer
vidare att mätas genom det integrerade styrsystemet (ibid.). Chenhall (2005) menar
därför att det råder en positiv samverkan mellan integrerade styrsystem och strategisk
kongruens i tillverkande företag.
Ett exempel på ett integrerat styrsystem är ett väl utformat balanserade styrkort (BSC)
(Chenhall, 2005, Fonvielle och Lawrence, 2001). Chenhalls (2005) empiriska studie
visar dock att graden av integrerad information i de balanserade styrkorten varierar
och beror på deras utformning. Även om syftet med balanserade styrkort är att
tillhandahålla integrerad information kan problem med implementeringen leda till att
så inte alltid är fallet (ibid). För att ett balanserat styrkort ska utgöra en integrerad
styrning enligt Nilsson och Rapps (2005) definition behövs en sammankoppling
mellan de olika organisatoriska nivåerna.
Van Veen-Dirks (2005) menar att den moderna produktionsmiljön kräver att
styrsystemen är utformade för att passa företagets specifika förutsättningar. Denna
diskussion startade redan på 80-talet med Kaplans ”relevance lost”-debatt. Kaplan
menade att trots de framsteg som skett i snabb takt, vad gäller utveckling och
implementering av nya tillverkningsteknologier efter mitten av 1970-talet, hade
ekonomistyrningen inte utvecklat nya tekniker för att stödja dessa nya
tillverkningsteknologier. Kaplan (1984) menade att utmaningen var att utveckla
ekonomistyrningssystem som stöder företags nya tillverkningsstrategi. Förbättrade
mått på kvalitet, lager, produktivitet, flexibilitet och innovation behövdes. Han
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menade vidare att prestationsmått som syftade till att uppnå dessa tillverkningsmål
borde utvecklas, för att ersätta fokus på kortsiktiga finansiella mål (ibid). Mycket har
skrivits angående varför de japanska tillverkande bolagen är överlägsna sina
amerikanska konkurrenter vad gäller kostnad, kvalitet och punktliga leveranser. Många
experter pekar på JIT-produktion, total kvalitetskontroll och den omfattande
användningen av flexibla tillverkningstekniker. Ett område som har fått mindre
uppmärksamhet, men som enligt Hiromoto (1988) kan bidra till den japanska
konkurrenskraften, är ekonomistyrningen. Japanska företag tenderar att använda
ekonomistyrningen för att stödja och genomföra tillverkningsstrategin. I Japan finns
enligt Hiromoto (1988) en tydligare koppling mellan ekonomistyrning och företagets
mål. De japanska företagen använder framförallt system inom ekonomistyrning för att
motivera de anställda att agera i linje med långsiktiga produktionsstrategier.
Ekonomistyrningen har en influerande roll istället för en informerande roll (ibid).
Cooper (1996) menar att många japanska bolag har integrerat företagets styrsystem för
att minska företagets kostnader.
Trots att debatten inleddes redan på 80-talet bedrivs forskningen angående kopplingen
mellan ekonomistyrning och produktionsstyrning fortfarande i för liten utsträckning
(Van Veen-Dirks, 2005, Ittner och Lacker, 2001). Studier avseende funktionsnivån
fokuserar dessutom oftast på en styrfilosofi åt gången, trots att tidigare forskning visar
att många företag applicerar flera funktionsstrategier samtidigt, t.ex. Just-In-Timeproduktion tillsammans med Total Quality Management (Ittner och Larcker, 2001).
Van Veen-Dirks (2005) efterlyser bland annat fler longitudinella fallstudier som inte
bara behandlar koncern- och affärsnivå utan även funktionsnivå.
En utveckling som skett på senare tid är att företag, som tidigare nämnts, sammanför
information som förut hanterats i separata system i integrerade affärssystem
(Samuelson, 2004, s 69). Betydelsen av detta framhålls också av Ittner och Lacker
(2001) som menar att ERP-system (Enterprise Resource Planning) underlättar
integreringen av information vilket leder till att företag enklare kan utföra
gemensamma analyser av t.ex. nyckeltal från tidigare vitt skilda områden. Ett sådant
integrerat styrsystem syftar till att underlätta formulering och implementering av
koncern-, affärs- och produktionsstrategier (Nilsson och Rapp 2005, s 9, Chenhall,
2005). Chenhall (2005) menar att det är av vikt att styrsystemen integrerar information
mellan koncernnivå, affärsnivå och de olika funktionerna samt mellan aktiviteterna i
värdekedjan. Om denna koordinering sker på rätt sätt kan det leda till ökad
konkurrenskraft (ibid).
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3.4

KOMPLETTERING AV MODELLEN

Mycket forskning har bedrivits avseende strategi, ekonomi- samt produktionsstyrning
(se tex. Porter, 1980, 1985, Minzberg, 1990, Anthony och Govindarajn, 1992, Hayes
och Wheelwright, 1979). Litteratursökningen visar dock att forskningen avseende
strategisk kongruens och integrerad styrning är mer begränsad, speciellt där dessa två
områden behandlas tillsammans. Litteratursökning har heller inte visat att det skulle
finnas någon modell som ”mäter” strategisk kongruens och integrerad styrning.
Däremot finns det modeller som visar sambanden mellan flera av de variabler som
behandlas inom ramen för denna avhandling. Exempelvis visar Ward et als (1996)
modell sambanden mellan tillverkningsstrategi, affärsstrategi, struktur och omgivning.

Figur 3: Ömsesidigt beroende mellan tillverkningsstrategi, affärsstrategi, struktur och
omgivning (Ward et al, 1996), egen översättning

Ovanstående modell saknar dock ekonomi- och produktionsstyrningsaspekten.
Nilsson och Rapps (2005) modell är, mig veterligen, den enda befintliga modellen som
åskådliggör förutsättningarna för att integrerad styrning och strategisk kongruens ska
kunna skapas. Den utgör därför utgångspunken i denna avhandling. Den teoretiska
och empiriska studien har dock visat att vissa förtydliganden behöver göras samt att
några dimensioner behöver lyftas fram för att jag ska kunna beskriva och analysera
strategisk kongruens och integrerad styrning på Scania.
3.4.1

STRATEGI

I den tentativa modellen används Porters typologier för att beskriva koncern- och
affärsstrategi samt Hayes och Wheelwrights typologi för att beskriva
funktionsstrategin.
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Koncernstrategi
På koncernnivå används Porters (1987) koncernstrategiska teori som utgångspunkt.
Denna typologi är mycket välrenommerad och används som utgångspunkt i den
tentativa modell som beskrevs i kapitel 2. Här bör betonas att även om Porter
diskuterar ”Intended strategies” dvs. avsedda strategier fokuserar denna avhandling på
de implementerade strategierna. Då denna studie genomförs som en longitudinell
studie skulle det vara problematiskt att undersöka de avsedda strategierna.
Intervjupersonerna tenderar att komma ihåg hur strategierna utformades och
användes snarare än vad de från början hade för intention avseende strategiska
förändringar. Ur ett strategiskt kongruensperspektiv torde det också vara de
implementerade strategierna som är av vikt. Detta då en analys kommer att göras
utifrån om det vid olika utvalda tidpunkter finns en samstämmighet mellan de faktiska
strategierna. En klassificering enligt Porters typologi för att analysera strategiernas
inriktning anser jag dock vara fullt möjlig. Utifrån Porters typologi kommer en
klassificering avseende fallföretagets synergipotential att genomföras. En diskussion
kommer dessutom föras utifrån företaget förmåga att faktiskt realisera dessa strategier.
Affärsstrategi
Inom området strategisk ekonomistyrning handlar mycket av forskningen om
kopplingen mellan Porters strategiuppfattning och utformningen av företagens
ekonomiska styrning (Lindvall, 2001, s 83). Porter (1980, s 35-42) menar att företaget
behöver göra ett strategiskt val för att inte bli ”stuck in the middle”. Porter (1985)
menar att det vanligtvis ej går att kombinera en kostnads- och en
differentieringsstrategi. Andra författare såsom Johnson (1992) menar dock att om ett
företag ska vara konkurrenskraftigt krävs att det erbjuder differentierade produkter till
låga priser. Exempel på företag som lyckats med denna kombination anses vara
Toyota och Sony. Gemensamt för företag som lyckats kombinera differentiering med
kostnadsledarskap är att de använder en avancerad produktionsteknologi (Nilsson och
Rapp, 2005, s 153).
Pil och Cohen (2006) menar att företag kan sänka kostnaden för differentiering med
hjälp av modulsystem. Anledningen är att ett antal kärnmoduler används i flera olika
produkter (ibid). Idén med modularisering är att skapa en slutprodukt som består av
en kombination av på förhand givna delsystem eller byggblock, s k moduler. Syftet är
att begränsa antalet moduler kraftigt samtidigt som antalet möjliga slutprodukter är
stort. Det leder till att kunden upplever att valmöjligheten att komponera sin egen
41

produkt är stor. Skälen för att modularisera en produkt är att det skall bli billigare för
producenten att möta kundens krav samtidigt som produkten inte blir dyrare för
kunden. Man försöker även skapa variantfloran så sent som möjligt relativt
leveranstillfället för att nå en rationell detaljtillverkning och montering (Olhager, 2000,
s 81)
Porters affärsstrategiska typologi har kritiserats av tex. Nilsson och Dernroth (1995)
som menar att Scania både har en lågkostnads- och en differentieringsstrategi. De
menar vidare att detta ej behöver vara någon nackdel utan menar att Scania har nått
”luck in the middle”. Genom att kombinera de båda strategierna på ett framgångsrikt
sätt har Scania, menar författarna, nått konkurrensfördelar. Ytterligare ett exempel på
en forskare som menar att företag kan vara kostnadsledare och differentierade är
Murray (1988). Ett exempel som han ger är Toyota. Porter själv menar att ett företag
framgångsrikt kan kombinera de båda strategierna, men bara om konkurrenterna är
”stuck in the middle”, om företaget har stordriftsfördelar, eller om företaget innehar
exklusiva rättigheter till en teknisk innovation (Porter, 1985, s 19-20).
Funktionsstrategi
Den teoretiska och empiriska studien har visat att funktionsstrategierna behöver
kompletteras med ytterligare klassificeringsalternativ för att analysen av Scania ska bli
rättvisande. Funktionsstrategier handlar om hur olika funktioner inom organisationen
bidrar till affärsstrategin och slutligen företagets konkurrenskraft (Langfield-Smith,
1997, Hayes och Wheelwright, 1984, s 29). Som tidigare nämnts är diskussionerna i
litteraturen ofta begränsade till koncern- och affärsstrategier. Funktionsstrategier har
fram till mitten av 90-talet knappt behandlats i litteraturen. Nilsson och Dernroth
(1995) uppmuntrade till fler studier avseende funktionsstrategier redan på 90-talet,
vilket dock ej tycks ha resulterat i att antalet studier ökat i någon större utsträckning.
Nilssons och Rapps (2005) tentativa modell utgår ifrån Hayes och Wheelwrights
typologi. Van Veen-Dirks (2005) kritiserar Hayes och Wheelwrights typologi med ”job
shop”, ”batch”, ”assembly line” och ”continuous flow” och menar att den kan vara
svår att applicera i moderna tillverkande företag. Anledningen är att
produktionsteknologin har förändrats och flexibla tillverkningssystem införts. De
menar t.ex. att mycket av tillverkningen tidigare skedde i form av ”Batch-” eller
”Assembly line-” produktion. Med flexibla tillverkningssystem så har dock dessa
strukturer fått inslag av ”Continuous flow” och ”Job shop”. Införandet av MRP- och
JIT-system har också förändrat appliceringen av Hayes och Wheelwrights teori.
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Användandet av JIT har t.ex. lett till att traditionell ”Job shop” fått vissa inslag av
”Continous flow”. Beroendet mellan processerna ökar eftersom inga lager längre
finns. Författaren menar vidare att det vid appliceringen av Hayes och Wheelwrights
typologi är av vikt att beakta ovanstående förändringar. De betonar även vikten av att
klassificera produktionsstrategin utifrån såväl teknisk flexibilitet som komplexitet
(ibid.). En typologi som behandlar den tekniska komplexiteten är Ward et als typologi
från 1996. Denna typologi beskrivs i Nilsson och Rapp (2005). Ward et al (1996) har
identifierat fyra olika produktionsstrategier: ”Niche differentiator”, ”Broad
differentiator”, ”Cost leader” och ”Lean competitor”.
Ett företag vars funktionsstrategi kan karaktäriseras som ”Niche differentiator”
erbjuder specialiserade produkter av hög kvalitet till ett marknadssegment som ej
betjänas av andra företag. En hög grad av flexibilitet i produktionen är av vikt för att
kunna möta förändringar i efterfrågan och för att kunna erbjuda kundanpassade
produkter. En produktionsstrategi som baseras på ”Job shop” är därmed passande då
denna produktionsstrategi karaktärisera av låg teknisk komplexitet.
Funktionsstrategin ”Broad differentiator” innebär att företaget erbjuder produkter av
hög kvalitet till flera olika marknadssegment. Genom att använda Batchproduktion
kan dessa företag kombinera relativt hög teknisk flexibilitet med skalfördelar.
Utmaningen med denna funktionsstrategi är att finna en balans mellan att producera
kundanpassade produkter med hjälp av maskinell utrusning med hög teknisk
flexibilitet och att nå skalfördelar genom maskinell utrustning med hög teknisk
komplexitet.
Den tredje funktionsstrategin ”Cost leader” karaktäriseras av att ledningen försöker nå
den lägsta tillverkningskostnaden på marknaden. Detta görs genom fokusering på
tillverkning av höga volymer av mogna produkter. Fokus förändras därför från teknisk
flexibilitet till låga tillverkningskostnader per enhet. Tillverkningsprocessen
kännetecknas av hög komplexitet då den är väl integrerad och har en hög grad av
mekanisering.
Den fjärde produktionsstrategin benämns ”Lean competitor”. Denna strategi syftar till
att både uppnå differentiering och kostnadsledarskap. Skalfördelar och flexibilitet i
produktionen uppnås genom en tillverkningsprocess som kännetecknas av relativt hög
teknisk komplexitet. Betydelsefulla inslag i denna funktionsstrategi är små lager som
erhålls med hjälp av JIT-produktion, hög beläggning av maskinerna och kontinuerliga
förbättringar. Företag som bedriver denna funktionsstrategi framgångsrikt har
43

vanligtvis byggt upp kompetenser inom kritiska områden såsom kvalitetskontroll
under många års tid (Ward et al, 1996).

Figur 4: Ward et al’s (1996) typologi avseende tillverkningsstrategi

Enligt Flynn et al (1999) har Hayes och Wheelwrights (1984) forskning avseende
produktionsstyrning haft stor betydelse. De menar vidare att ett stort antal forskare
under årens gång har testat och vidareutvecklat Hayes och Wheelrights teorier. Enligt
Flynn et al (1999) är dock teorierna fortfarande relevanta och starkt relaterade till
företags konkurrenskraft. Hayes och Wheelwright var de första som förespråkade att
produktionsflexibilitet är en av de viktigaste parametrarna för ett företags
konkurrenskraft (Vokurka och O’Leary-Kelly, 2000). Forskning visar att företag som
når kongruens mellan strategi, organisationsstruktur, omgivning och teknologi samt
produktionsflexibilitet når högre konkurrenskraft. Mer forskning avseende relationen
mellan dessa variabler efterfrågas enligt Vokurka och O’Leary-Kelly (2000). Utifrån
ovanstående diskussion är det av vikt att undersöka såväl den tekniska flexibiliteten
som komplexiteten. Den tentativa modellen innehåller redan teknisk flexibilitet och
kompletteras härmed explicit med teknisk komplexitet. En diskussion utifrån Ward et
als (1996) typologi, som komplement till Hayes och Wheelwrights (1979) resonemang,
kommer att föras i analysen. Ward et als (1996) olika funktionsstrategier kommer dock
ej att läggas till i den tentativa modellen. Det intressanta är istället att undersöka hur
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såväl den tekniska flexibiliteten som komplexiteten har förändrats under
studieperioden, vilket åskådliggörs i modellen.

3.4.2

STYRNING

Under den empiriska studien visade det sig att den tentativa modellen behövde
kompletteras med fler alternativ för kapacitetsplanering och kundorderpunkt för att en
klassificering av Scanias produktionsstyrning ska vara möjlig. Nilsson och Rapp (2005)
tar upp fler alternativ i sin bok för att klassificera dessa som de dock ej använder i den
slutliga modellen. Nedan redogörs därför för dessa alternativ.
Förutom klassificeringen ”Manufacturing to a stock of finished goods” (MTS) och
”Material to order” (MTO) behöver “Assembly to order” (ATO) läggas till.
Kundorderpunkten “Assembly to oder” betyder att kunden först knyts till produkten
vid monteringen. Denna kundoderpunkt kan med fördel användas av företag som
erbjuder olika varianter av slutprodukten. Som ett första steg tillverkas standardiserade
komponenter och i ett andra steg monteras produkten utifrån kundens specifika
önskemål. Denna kundorderpunkt kan t.ex. appliceras av företag som använder
modulsystem (Nilsson och Rapp, 2005, s 115-116).
Den andra justeringen som behöver göras av den tentativa modellen är
klassificeringarna av kapacitetsplaneringen. Förutom ”Lag”-strategin (kapaciteten är
lägre än efterfrågan) och ”Lead”-strategin (kapaciteten är högre än efterfrågan) läggs
alternativet ”Tracking”-strategi till som utgör ett mellanting av de ovanstående
kapacitetsstrategierna. Enligt ”Tracking”-strategin planeras kapaciteten efter den
faktiska efterfrågan (Nilsson och Rapp, 2005, s 113).
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3.5

SAMMANFATTNING

Diskussionen i det här kapitlet har resulterat i en något modifierad tentativ modell
inför tillämpningen av modellen på Scania. Sammanlagt har tre förtydliganden av
modellen gjorts. Teknisk komplexitet har lagts till som ytterligare en dimension var att
klassificera
funktionsstrategin.
Kundorderpunkten
ATO
och
kapacitetsplaneringsstrategi ”Tracking” har lagts till som dimensioner för klassificering
av produktionsstyrningen. Den tentativa modellen inför studien på Scania åskådliggörs
nedan:
Begrepp
Omgivning
Strategi

Ekonomistyrning

Produktionsstyrning

Undersökningsvariabler
Omgivningens stabilitet
Koncernstrategi
Affärsstrategi
Funktionsstrategi
Styrningens karaktär
Informationens karaktär
Tidsperspektiv
Informationens karaktär
Kapacitets- och planeringsstrategi
Kundorderpunkt
Styrfilosofi

Klassificeringsdimensioner
Grad av osäkerhet
Synergipotential
Differentieringsgrad
Teknisk flexibilitet/komplexitet
Hård/lös
Monetär/icke-monetär
Kort/lång sikt
Monetär/icke-monetär
Lag/Level/Tracking eller Lead/Chase
MTO/MTS/ATO
MRP/JIT

Tabell 2: Den tentativa modellen inför studien på Scania
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4

METOD

Ett utmärkande drag i vetenskapliga studier är att forskaren använder sig av en metod. Den
kan beskrivas som de vägval forskaren gör för att angripa och behandla ett problemområde. I
detta kapitel presenteras och motiveras därför vetenskapligt synsätt, metodval, val av fallstudie,
val av studieperiod, teorival samt datainsamlingsmetod. Avhandlingens kvalitet och
generaliserbarhet diskuteras även. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.

4.1

VETENSKAPLIGT SYNSÄTT OCH METODVAL

En studies syfte och forskningsfrågor styr vilken typ av vetenskaplig metod som är
lämplig att använda (Patel och Tebelius, 1987, s 44). Syftet i denna avhandling är att
beskriva och analysera strategisk kongruens och integrerad styrning på Scania. För att
kunna besvara syftet behöver förståelse för dessa fenomen skapas. För att kunna öka
kunskapen och förståelsen av dessa komplexa fenomen bör därför sambanden
studeras på djupet. Det kan ske genom att empiri insamlas genom djupintervjuer,
vilket möjliggörs i en kvalitativ ansats (Bryman, 1987, s 136ff). I denna studie har den
tentativa modellen använts som utgångspunkt för empiriinsamlingen. Att forskaren
utgår ifrån teori och testar denna i verkligheten för att genom logiskt resonerande
komma fram till ett resultat kallas deduktiv ansats (Wiedersheim-Paul och Eriksson,
1991, s 150). Vid deduktiva ansatser är det vanligt med ett positivistiskt synsätt. En i
strikt mening positivistisk ansats bygger på formell logik och fakta som är resultat av
mätning. En positivistiskt orienterad forskare försöker framförallt beskriva och
förklara vekligheten, vilket stämmer väl överens med studiens syfte och
forskningsfrågor (Widersheim-Paul och Erisson, 1991, s 150-151). En positivistiskt
orienterad forskare försöker nå generaliserbara resultat, vilket även är fallet i denna
avhandling, då analytisk generaliserbarhet eftersträvas (Gummesson, 2000, s 178).
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Studiens forskningsfrågor är som tidigare nämnts: ”Är Scanias koncern-, affärs- och
produktionsstrategier kongruenta?” samt ”Bidrar Scanias utformning och användning
av ekonomi- och produktionsstyrningen till att skapa en integrerad styrning?”.
Yin (2003, s 5-7) menar att forskningsfrågor av förklarande karaktär lämpligen studeras genom experiment, historiska studier eller fallstudier. Ur avhandlingens syfte och
forskningsfrågor kan utläsas, att avhandlingen syftar till att beskriva och analysera.
Studiens ansats bör därför, som tidigare nämnts, inriktas på att nå en djup kunskap.
Genom att använda en metod som fokuserar på att gräva djupt istället för på ytan,
ökar förståelse inom ämnesområdet.
Den vanligaste utgångspunkten inom kvalitativ forskning är att genomföra en eller
flera fallstudier (Alvesson, 1994, s 9). Anledningen till att en fallstudie valts är att
komplexa samband studeras. Yin (2003, s 2) menar att fallstudier är ett lämpligt
angreppssätt i de fall som forskaren söker förståelse för komplexa sociala fenomen.
Dubé och Paré (2003) stöder detta synsätt då de menar att fallstudier oftast
karaktäriseras av att komplexiteten hos studieobjektet studeras intensivt. Enligt
Gummesson (1991, s 76) kan fallstudier skapa förståelse för strukturer, processer och
drivkrafter bakom det undersökta fenomenet. Då det i denna avhandling är av stor
vikt att öka förståelsen för strategisk kongruens och integrerad styrning är valet av
fallstudie passande. Det finns dessutom en mängd forskare som betonar vikten av att
genomföra fler fallstudier istället för statistiska undersökningar avseende såväl strategi
som ekonomistyrning samt kopplingen mellan dessa (Mintzberg, 1999, Lindvall, 2001,
s 84, Langfield-Smith, 1997, Chapman, 1997, Henri, 2006, Bhimani och LangfieldSmith, 2007 etc.).
Denna avhandling ingår i SiSK-programmet. Inom programmet har ytterligare
fallstudier genomförts vilket medför att resultaten av dessa studier kan jämföras.
Fördelarna som en studie bestående av ett flertal fall medför, kan därmed tillgodoses
inom programgruppen.
4.2

VAL AV FALLFÖRETAG

Nedan beskrivs ett antal urvalskriterier som har använts vid valet av fallföretag. Yin
(1988, s 46-48) menar att det viktigaste kriteriet vid utformning av en fallstudie är att
varje fall ska tillföra undersökningen ytterligare kunskap. Målsättningen har därför
varit att studera:
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•

Ett börsnoterat företag då denna avhandling till stor del avser förfluten tid.
Access till data har därför utgjort ett viktigt urvalskriterium. Att studera ett
börsbolag var därför att föredra eftersom börsbolagens information, även
historiskt sett, oftast är lättillgänglig. Det är på så sätt lättare att mäta
företagets värdeskapande.

•

Ett företag med en avancerad tillverkningsprocess då den integrerade styrningen
och strategiska kongruensen torde vara av särskilt stor vikt i företag med
avancerad tillverkning. Inom dessa företag är ofta samordningen av
verksamheten, komplicerad. Detta innebär att höga krav ställs på såväl strategi
som styrsystem.

•

Ett företag med stark konkurrenskraft. Anledningen är att Kaplan (1984) menar
att det bästa sättet att skapa ny kunskap, är genom att studera framgångsrika
företag.

•

Ett företag som varit verksamt i minst femton år då det ska vara möjligt att
genomföra en retrospektiv, longitudinell fallstudie, dvs. det ska vara möjligt
att kartlägga strategi, ekonomi- och produktionsstyrning under en
femtonårsperiod.

Fallföretaget har valts utifrån noggranna analyser som genomförts utifrån den tentativa modellen. Analyserna har diskuterats inom programgruppen SiSK. Därefter valdes
ett företag som uppfyller ovanstående kriterier ut. Det företag som valdes är Scania.
Det är ett framgångsrikt svenskt börsnoterat tillverkande företag som har haft en högre vinst än konkurrenterna inom samma bransch under många år (Brunninge, 2005, s
113). Scania har, trots en cyklisk marknad, varit ett lönsamt företag och har redovisat
vinst sedan 1934 (Johnson och Bröms, 2000, s 117). Att Scania varit lönsamt och att
omsättning och rörelseresultat utvecklats positivt under studieperioden illustreras av
nedanstående diagram.
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Figur 5: Diagrammet visar utvecklingen av Scanias omsättning och rörelseresultat under tidsperioden 1992-2006 (Scanias årsredovisning 1992-2006)

Nilsson och Dernroth (1995) menar att Scania sedan lång tid tillbaka varit det mest
framgångsrika företaget inom lastbilsbranschen. Nedanstående diagram visar Scanias
starka konkurrenskraft. Scania har under studieperioden fram till år 2004 haft den
högsta rörelsemarginalen bland konkurrenterna. Paccar hade en högre rörelsemarginal
under 2005 men under år 2006 hade Scania den högsta rörelsemarginalen igen.
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Figur 6: Diagrammet visar Scanias rörelsemarginal i förhållande till dess konkurrenter
under tidsperioden 1992-2006 (Scania intern statistik)

Scanias tillverkningsprocess har beskrivits som mycket framgångsrik av bland annat
IVA7. Då Scania har en avancerad tillverkningsprocess genom applicerandet av
företagets väl utvecklade modulsystem är samordningen av verksamheten
komplicerad. Det gör studien intressant för såväl akademin som för Scania och
praktiker. Scania går dessutom att följa historiskt tillbaks till 1992.
Denna avhandling begränsas till Scanias lastbilsverksamhet. Anledningen är att
lastbilsverksamheten står för majoriteten, 59 procent av Scanias omsättning år 2006
(Scanias årsredovisning 2006, s 3). Produktionen av lastbilar och bussar är integrerad
då upp till 85 procent av komponenterna kan vara gemensamma för lastbils- och
busschassier (Scanias årsredovisning 2000, s 17). Av tidsmässiga skäl kunde
bussverksamheten dock ej studeras specifikt. Detsamma gäller industri- och
marinmotorer och begagnade fordon. Rent organisatoriskt avgränsas denna

I IVA:s (Ingenjörsvetenskapliga akademins) rapport ”Produktion för Konkurrenskraft”, beskrivs Scania som ett föredöme inom produktionsteknik. Rapporten har uppmärksammats i
såväl DI 050414 som i Ny Teknik 050427.
7
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avhandling till funktionen ”Production & Procurement”, då det är där som
tillverkningen av lastbilar sker. Det är således inom detta område som frågor avseende
ekonomi- och produktionsstyrningen samt affärs- och produktionsstrategin kan
besvaras. Service är en verksamhet som vuxit betydligt under senare år. Då denna
avhandling inriktas mot produktionsstyrning kommer dock studien att avgränsas till
produktion av lastbilar. På grund av denna avgränsning studeras ej heller Scanias
produktutveckling.
De fabriker som ingår i studien är Scania Chassiverkstäder, Scania Motortillverkning
Montering, Scania Transmissionstillverkning samt Scania Hyttproduktion. Dessa
fabriker har valts ut tillsammans med kontaktpersonerna på Scania för att få ett så
representativt urval som möjligt. Syftet har varit att studera flera olika steg i
produktionskedjan, vilket möjliggörs av detta urval. Fabrikerna tillverkar olika delar av
lastbilen och har även en viss geografisk spridning då Hyttproduktionen sker i
Oskarshamn. Urvalet har av tidsmässiga skäl begränsats till fabriker i Sverige.
4.3

VAL AV STUDIEPERIOD

För att uppfylla syftet samt besvara forskningsfrågorna krävs en djupgående förståelse
av komplexa organisatoriska dimensioner samt hur relationerna mellan dessa
förändras över en längre tidsperiod. En noggrann kartläggning av förändringar i
företags omgivning, strategier och styrning, i syfte att förstå sambanden mellan dessa
dimensioner, är därför nödvändig. En lämplig metod i undersökningar med denna
inriktning är retrospektiva, longitudinella fallstudier (Yin 2003, s 42). De ger en bra
möjlighet att följa en lång sekvens av viktiga förändringsaktiviteter och deras inbördes
relationer. En stor förändring av företagets strategiska inriktning, exempelvis till följd
av nya konkurrensvillkor, innebär att det kan ta lång tid innan det är möjligt att
återskapa en strategisk kongruens och integrerad styrning. Fördelen med att t.ex.
studera hur ett företags omgivning påverkar strategier och styrsystem under flera
konjunkturcykler är ytterligare ett förhållande som talar för en lång studieperiod. Mot
denna bakgrund har en studieperiod på 15 år, från 1992 till 2006 valts8. Denna
studieperiod är tillräckligt lång för att inkludera en rad större förändringar i strategier
och styrsystem samt hela konjunkturcykler. Valet av studieperiod stöds även av det
valda fallföretaget. De menar att studieperioden täcker såväl företagets konjunktur-

Anledningen är att avhandlingen skulle ha avslutats år 2006 om inte avbrott i form av föräldraledighet skett.
8
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samt produktlivscykel9. Scania har konjunkturcykler på tio år och produktlivcykler på
femton år (Scanias årsredovisning, 1997, s 5).
Förändringar mellan 2004 då arbetet med licentiatavhandlingen inleddes och 2008 då
licentiatavhandlingen avslutades har studerats genom att kontakter med det valda
fallföretaget har upprätthållits under denna tidsperiod. Nyheter avseende fallföretaget
har även kunnat följas direkt i media under denna tidsperiod. Studierna av
förändringar under perioden 1992-2003 är däremot retrospektiva till sin karaktär.
Många forskare efterfrågar fler longitudinella studier. Clark och Rowlinson (2004)
menar att historiska beslut som t.ex. val av produktionsteknologi kan påverka framtida
beslut och därmed hur företag utvecklas. Det är dock få organisationsforskare som
genomför historiska studier. Även Dubé och Paré (2003) stöder detta synsätt och
rekommenderar positivistiska fallstudieforskare att genomföra fler longitudinella
studier. Ventrakaman (1989) och Zajac et al (2000) menar att strategisk kongruens är
en dynamisk process och att en förståelse av fenomenet kräver longitudinella studier
inom området. Författarna är kritiska mot den statiska inriktning som tidigare
forskning avseende strategisk kongruens har haft. Zajac et al (2000) uttrycker detta
enligt följande:
While fit seems to imply a match at a single point in time,
understanding dynamic fit requires that any new perspective on
strategic fit must also come to grips with the question on strategic
change. (Zajac et al, 2000)
Chenhall (2005) som undersökt huruvida informationen i företags styrsystem är
integrerad efterlyser också longitudinella studier för att kunna finna
kausalitetssamband avseende integrerad styrning. Att fler longitudinella studier behövs
inom såväl strategi- som ekonomistyrningsområdet för att förstå förändringar av dessa
över tiden stöds bland annat av: Chenhall, 2005, Hutzschenreuter och Kleindienst,
2006 samt Bhimani och Langfield-Smith, 2007.

9

Intervju med Jan Ytterberg, Torbjörn Boije, 11 april 2005
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4.4

DATAINSAMLINGSMETOD

Fallstudien innefattar ett flertal olika datakällor vilka presenteras nedan.
4.4.1

INTERVJUER

Intervjuer är som tidigare nämnts centralt vid genomförande av fallstudier. Pettigrew
(1990, s 279) menar att forskaren genom intervjuer kan besvara forskningsfrågor som
syftar till att beskriva och förklara. För att inhämta empiri och skapa en djup förståelse
för det studerade fenomenet har därför intervjuer genomförts.
Yin (2003, s 90) menar att det är av vikt att i förväg konstruera en intervjuguide och
att använda öppna frågor. Öppna frågor ger en större frihet till respondenten att svara
utifrån egna erfarenheter och kunskaper (Andersen 1994, s 94). Att detta
tillvägagångssätt är lämpligt stöds av Glick et al (1990) som använt intervjuer med
öppna svarsalternativ vid longitudinella studier avseende organisatoriska förändringar.
I denna avhandling har mot bakgrund av ovanstående resonemang, en intervjuguide
med öppna svarsalternativ använts. Intervjuguiden har tagits fram i samarbete inom
programgruppen SiSK. Intervjuguiden har dessutom diskuterats med kollegor på
interna samt externa seminarier. För att resultaten av programgruppens studier skulle
kunna jämföras, togs enhetliga intervjuguider fram utifrån den tentativa modellen.
(För vidare information, se intervjuguiderna Bilaga 5-8).
Kortfattat kan det sägas att frågorna avseende omgivningen har utformats så att en
större förståelse för det valda fallföretagets marknad och konkurrensposition kunde
nås. Frågorna avseende strategi har tagits fram utifrån de strategiska typologier som
den tentativa modellen baseras på och syftar bland annat till att fånga de strategiska
målen, strategiernas innehåll samt beskriva själva strategiprocessen. Frågor avseende
ekonomi- och produktionsstyrning syftar till att kartlägga planerings- och
uppföljningsrutinernas utformning och användning. Intervjuguiderna innehåller även
frågor avseende hur omgivningen, strategierna, ekonomi- och produktionsstyrningen
förändrats under studieperioden.
För att intervjuer ska kunnas användas som datainsamlingsmetod, krävs det att
intervjuaren har en kritisk hållning till hur intervjun ska genomföras. För att det
empiriska materialet ska nå hög reliabilitet och validitet måste intervjuaren kritiskt
granska om de rätta frågorna ställts och hur resultaten som framkommit kan tolkas
(Lantz, 1993, s 13). Det har möjliggjorts genom diskussioner i SiSK-gruppen avseende
hur respondenterna på de olika fallföretagen har tolkat och besvarat frågorna.
Intervjuerna har dessutom genomförts under en lägre tidsperiod under vilken det varit
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möjligt att sammanställa och analysera den insamlade informationen för att finna
eventuella luckor. Om frågorna hade behövt justeras hade det därför varit möjligt
under intervjuperioden.
Intervjupersoner
Intervjuer har genomförts med ledande befattningshavare på såväl koncern- som
funktionsnivå. Den tentativa modellen innehåller även en affärsnivå. Scania är en
funktionsorganisation och har inga affärsområden och således ingen affärsnivå. Frågor
avseende företagets affärsstrategi, dvs. hur Scania konkurrerar på marknaden, har
istället besvarats av ledande befattningshavare på koncern- och funktionsnivå. Att det
är lämpligt att intervjua ledande befattningshavare vid longitudinella studier som
omfattar förändringar stöds av Glick et al (1990). Författarna har genomfört ett stort
antal longitudinella studier och menar att de ledande befattningshavarna har störst
kunskap avseende större förändringar både inom företaget och i dess omgivning. De
menar vidare att dessa individer har störst möjlighet att avgöra vilka förändringar som
varit av betydelse för företaget.
För att finna lämpliga intervjupersoner på koncern- och funktionsnivå genomfördes
inledningsvis en omfattande studie av Scanias årsredovisningar från år 1992 till 2006.
Ledande befattningshavare inom strategi, ekonomi- och produktionsstyrning
identifierades. För att kunna erhålla en heltäckande historisk tillbakablick noterades
även mellan vilka år som de ledande befattningshavarna varit verksamma.
Sammanställningen presenterades för Scania. Utifrån befattning, verksamhetsperiod,
kunskap inom det valda ämnesområdet och rekommendationer från kontaktpersonen
på Scania har sedan intervjupersoner valts ut. Majoriteten av intervjupersonerna har
varit anställda på företaget i 10-20 år. De har därför haft möjlighet, i flera fall även
som ledande befattningshavare, att följa Scania under den tidsperiod som studien
avser.
På koncernnivå har medlemmar i koncernledningen samt i koncernstaben intervjuats
angående koncernstrategi, ekonomi- samt produktionsstyrning. På funktionsnivå har
intervjuer med ledande befattningshavare genomförts avseende produktionsstrategi,
ekonomi- och produktionsstyrning. Då Scania ej har några befattningshavare som
enbart har specifikt strategiansvar på funktionsnivå, har fabrikscheferna intervjuats
både angående produktionsstrategi och produktionsstyrning. För ytterligare
information angående intervjupersonerna se Bilaga 3, Intervjuförteckning.
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Intervjuordning
För att kartlägga förändringar i fallföretagets omgivning, strategi och styrning har det
varit nödvändigt att genomföra ett stort antal intervjuer. Intervjuerna har, i den mån
det varit möjligt, genomförts i följande tre steg (vilket även åskådliggörs i figuren
nedan):
Steg 1:

Scaniamedarbetare verksamma inom ekonomi- och produktionsstyrning på koncernnivå intervjuades.

Steg 2:

Scaniamedarbetare verksamma inom ekonomi- och produktionsstyrning och produktionsstrategi på funktionsnivå intervjuades.

Steg 3:

Scaniamedarbetare kunniga inom Scanias strategi och omgivning på
koncernnivå intervjuades.

Anledningen till att ovanstående intervjuordning valts var att förståelse för ekonomioch produktionsstyrningen på koncernnivå först skulle nås för att därefter kunna
jämföras med styrningen på funktionsnivån. En viss uppfattning avseende Scanias
koncern- och affärsstrategi i stora drag erhölls också för att i steg 2 kunna jämföra
överensstämmelsen med dessa strategier med funktionsstrategin. Slutligen intervjuades
kunniga medarbetare inom Scanias strategi- och affärsutveckling. Att dessa intervjuer
lades sist beror på att det enligt min uppfattning var en fördel om en förståelse av
ekonomi- och produktionsstyrningen nåddes innan information angående
strategiarbetet inhämtades. Anledningen var att jag på förhand antog att det var högt
uppsatta personer på koncernnivå som arbetade med dessa frågor och jag ville vara väl
insatt i Scania innan jag träffade dessa personer. På grund av ändringar av vissa
intervjutider har vissa undantag avseende intervjuordningen behövt göras. Majoriteten
av intervjuerna har dock genomförts enligt ovanstående princip. Den faktiska
intervjuordningen presenteras i Bilaga 3, Intervjuförteckning. Avslutningsvis
intervjuades även en finansanalytiker, en verkstadschef på ett åkeri och en
Scaniachaufför i syfte att erhålla en tydligare bild av Scanias omgivning och
affärsstrategi.
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4.4.2

MÄTINSTRUMENT

Den tentativa modellen innehåller ett flertal olika variabler. För att mäta dessa har
framförallt intervjuguiderna använts som mätinstrument. Dessa har utvecklats med
den tentativa modellen som utgångspunkt. Utifrån svaren på intervjufrågorna har en
kategorisering av den tentativa modellens variabler kunnat göras. För att kunna
genomföra klassificeringen samt kunna analysera huruvida strategisk kongruens och
integrerad styrning verkligen föreligger på Scania har strategiernas innehåll samt
innehållet i och utformningen av företagets planerings- och uppföljningsrutiner
studerats. Anledningen till att planerings- och uppföljningsrutiner studerats är att
definitionen av såväl ekonomi- som produktionsstyrningen i denna avhandling
inkluderar de formaliserade och informationsbaserade rutiner, strukturer och
processer som ledningen använder för att formulera strategier och påverka
medarbetarnas beteende.
Empiriska studier använder ofta strategiska typologier för att klassificera ett företags
strategier (Langfield-Smith, 1997). För att klassificera strategierna har Porters (1980,
1987) ramverk använts på koncern- och affärsnivå och Hayes och Wheelwrights
(1979) ramverk på funktionsnivå. För att säkerställa att en rättvisande bild har
kompletterande mätinstrument använts. På koncernnivå har Rumelts (1974)
instrument för att mäta koncernstrategi använts för att diskutera den
koncernstrategiska inriktningen. På affärsnivå har Govindarajans (1988)
mätinstrument för affärsstrategi använts som komplement. På funktionsnivå har
vidare en kompletterande kategorisering utifrån Ward et als (1996) typologi
genomförts10. Nedanstående tabell sammanfattar den tentativa modellens begrepp,
undersökningsvariabler, klassificeringsdimensioner och mätinstrument.

Denna typologi beskrivs av Nilsson och Rapp (2005, s 74 och 82) men ingår ej i den tentativa modellen.
10
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Begrepp
Omgivning

Undersökningsvariabler
Omgivningens stabilitet
Koncernstrategi

Klassificeringsdimensioner
Osäkerhet
Synergipotential

Strategi

Affärsstrategi

Differentieringsgrad

Funktionsstrategi

Teknisk flexibilitet och
komplexitet
Hård/lös
Monetär/icke-monetär
Kort/lång sikt
Monetär/icke-monetär
Lag /Level eller Lead/Chase
MTO/MTS
MRP/JIT

Ekonomistyrning

Produktionsstyrning

Styrningens karaktär
Informationens karakär
Tidsperspektiv
Informationens karaktär
Kapacitets- och planeringsstrategi
Kundorderpunkt
Styrfilosofi

Mätinstrument
Intervjufrågor
Intervjufrågor och
Rumelt (1974)
Intervjufrågor och
Govindarajan (1988)
Intervjufrågor
Intervjufrågor
Intervjufrågor
Intervjufrågor
Intervjufrågor
Intervjufrågor
Intervjufrågor
Intervjufrågor
Intervjufrågor

Tabell 3: Sammanfattande tabell över undersökningsvariabler, klassificering och
mätinstrument

4.4.3

ÖVRIGA KÄLLOR

Intervjuerna har kompletterats med internt och externt skriftligt material. Exempel på
den första kategorin är ekonomihandböcker, dokumentation avseende Scanias
strategiarbete samt internt utbildningsmaterial angående ekonomi- och
produktionsstyrning. Exempel på den andra kategorin är årsredovisningar, broschyrer,
tidningsartiklar samt studier och böcker avseende fallföretaget. Dessutom har skriftligt
material som beskriver utvecklingen av svensk ekonomi i stort och den bransch som
studien omfattar inhämtats. Dokument har samlats in så att den avsedda
studieperioden 1992 till 2006 täcks. Avsikten med insamlingen av detta material har
varit att komplettera och verifiera intervjupersonernas beskrivningar. Hur
litteratursökningen gått till beskrivs nedan.
4.4.4

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID LITTERATURSÖKNING

I forskningsarbetets inledande fas var det viktigt att bredda förståelsen för
ämnesområdet genom studier av annan litteratur än Nilsson och Rapp (2005). Det
var även av vikt att öka förståelsen för en del av den forskning som deras bok baseras
på. Litteraturtips har erhållits från handledare samt kollegor inom SiSK-gruppen samt
genom kurser och seminarier.
Vid såväl litteratur- som artikelsökning har följande sökord använts, var för sig eller i
kombinationer: Management Control, Strategic Congruence, Strategic alignment,
Integrated Control, Manufacturing Control, Strategy, Longitudinal Case Study,
Competitive Advantage, ekonomistyrning, produktionsstyrning, strategi, integrerad
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styrning, strategisk kongruens, longitudinell fallstudie och konkurrenskraft. Utifrån
nyckelord och rekommendationer har sökningar genomförts i akademiska databaser.
Sökningen har skett i bland annat Business Source Elite, JStore samt Science Direct.
Sökningar har även genomförts direkt utifrån artiklar ur tidskrifter som är högt
rankade inom ekonomi- och produktionsstyrning samt strategiområdet. Exempel på
dessa tidskrifter är: “Accounting, Organizations and Society”, ”European Accounting
Review”, ”European Management Journal”, ”Harvard Business Review”, ”Journal of
Operations Management”, ”Management Accounting Research”, ”Strategic
Management Journal” och ”Scandinavian Journal of Management”. Vid
litteratursökningen har antalet träffar avseende strategisk kongruens och integrerad
styrning varit begränsade.
4.5

BEARBETNING OCH ANALYS AV DATA

Glick et al (1990) menar att en lämplig metod för att samla in historisk data vid
longitudinella studier är att ta ögonblicksbilder vid vissa givna tillfällen. Ett första steg
i denna datainsamling har varit att översiktligt beskriva förändringar i företagets
omgivning, strategi, ekonomi- och produktionsstyrning utifrån fallföretagets
årsredovisningar. En noggrann kartläggning av fallföretagets utveckling år från år med
hjälp av den tentativa modellen har fungerat som utgångspunkt. Denna information
har sammanställts i en tidsrelaterad matris. En förståelse för större förändringar som
inträffat under studieperioden har därför kunnat nås före intervjutillfällena. Denna
kunskap har varit värdefull i de fall som intervjupersoner har tyckt att det varit svårt
att komma ihåg när i tiden olika förändringar skett. En tidslinje över betydelsefulla
historiska händelser såsom börsintroduktion, organisationsförändringar och
uppköp/avyttring av bolag som sammanställts utifrån den publika datan, medtogs vid
intervjutillfällena. Den insamlade informationen har sedan analyserats.
Enligt Alvesson och Sköldberg (1994, s 129) är det av vikt att den insamlade
informationen analyseras så snart som möjligt efter det att informationen har samlats
in. Vid intervjuerna har anteckningar förts, vilka har bearbetats och renskrivits till
dokument samma dag. De empiriska observationerna har fortlöpande tillförts utkastet
till avhandlingen, i takt med att ny information erhållits från intervjuerna.
Kompletterande material såsom internt och externt skriftliga material har också
analyserats allt eftersom det lagts in i rubrikstrukturen i avhandlingen.
Rubrikstrukturen i avhandlingen har följt den tentativa modellens variabler varför det
varit möjligt att identifiera eventuella luckor i ett tidigt stadium. Den ursprungliga
tidsrelaterade matrisen har även kompletterats med den insamlade informationen.
59

Syftet har varit att kunna identifiera när i tiden förändringar som påverkat den
strategiska kongruensen och den integrerade styrningen inträffat. Huruvida Scania har
förutsättningar för att skapa strategisk kongruens och integrerad styrning har
analyserats genom klassificering av den tentativa modellens variabler. Resultatet av
denna klassificering har sedan jämförts med de kombinationer av strategier samt
ekonomi- och produktionsstyrning som Nilsson och Rapp (2005) menar skapar
förutsättningar för strategisk kongruens och integrerad styrning. För att avgöra om
strategisk kongruens och integrerad styrning föreligger på Scania har en analys gjorts
utifrån de resonemang som förs i teorikapitlen samt utifrån definitionerna av dessa
begrepp i denna avhandling. En analys har då gjorts utifrån hur koncern-, affärs- och
produktionsstrategierna matchar varandra, om ekonomi- och produktionsstyrningen
är integrerad samt om styrinstrumenten på koncern- och funktionsnivå är desamma.
Denna avhandling avgränsas till styrinstrumentens utformning och användning.
Styrinstrumentens påverkan på beteenden har därmed ej studerats. Hur de enskilda
styrinstrumenten hänger ihop i detalj kommer ej heller att besvaras inom ramen för
denna avhandling.
4.6

UNDERSÖKNINGENS KVALITET

I en fallstudie kan vanligtvis verkligheten ej observeras direkt. Istället förlitar sig
forskaren på andras uppfattningar och iakttagelser av händelser och problem. Ett
tredelat förhållande råder mellan undersökaren, källan och verkligheten. Inom ramen
för detta beroendeförhållande kan den sökta informationen bli utsatt för påverkan och
bli förvrängd (Alvesson och Sköldberg, 1994, s 35-39).
4.6.1

INRE VALIDITET

Inre validitet föreligger när mätinstrument i en undersökning mäter vad som är avsett
att mätas. Det råder sålunda en hög grad av överensstämmelse mellan den teoretiska
och operationella definitionen (Lundahl och Skärvad, 1992, s 88). I denna avhandling
förekommer ett antal teoretiska begrepp såsom t.ex. affärs- och funktionsstrategi. För
varje sådant begrepp eller variabel finns ett mätinstrument (se tabell 3). Exempelvis så
har som tidigare nämnts, Porters (1980, 1987) typologi använts för att klassificera den
koncern- och affärsstrategiska inriktningen. Som komplement har Rumelts (1974)
mätinstrument använts för klassificering av koncernstrategin och Govindarajans
(1988) mätinstrument för klassificering av affärsstrategin. För att klassificera
funktionsstrategin har Hayes and Wheelwrights (1979) typologi med komplement av
Ward et als (1996) ramverk använts som underlag. För att nyansera beskrivningar av
strategierna har studier av årsredovisningar, tidskrifter och interna dokument etc.
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genomförts. Intervjuguiden utgör ett viktigt mätinstrument i denna studie.
Anledningen är att avhandlingen till stor del bygger på kvalitativa intervjuer med
ledande befattningshavare inom fallföretaget, samt med externa specialister.
Intervjupersonerna har enligt min uppfattning, trots problemområdets i vissa fall
känsliga natur, svarat utförligt på de ställda frågorna. I varje enskilt fall har
respondenten på förhand erhållit en beskrivning av de intresseområden som intervjun
kommer att behandla. Vid intervjutillfället har dessutom avhandlingens bakgrund och
syfte förklarats. För att undvika missförstånd har dessutom definitioner av begrepp
diskuterats med fallföretaget. Intervjuerna har varit informativa och vid varje
intervjutillfälle har samtliga frågor i intervjuguiden hunnit besvaras. I de fall som
oklarheter upptäcks vid renskrivning av intervjuerna har intervjupersonen kontaktats
per telefon. Det har utifrån intervjusvaren varit möjligt att göra en kategorisering av
den tentativa modellens variabler samt besvara studiens syfte och forskningsfrågor.
Intervjuguiden har i denna studie därmed fungerat som ett tillfredsställande
mätinstrument och den tentativa modellen har fungerat som en tillfredsställande
utgångspunkt för att samla in relevant information.
Sammanfattningsvis så har flera olika mätinstrument använts för att mäta valda
variabler. Avvikelser i resultatet mellan mätinstrumenten har analyserats och används
för att ytterligare förbättra mätningen exempelvis genom att ställa kompletterande
frågor. Bedömningen är att de använda mätinstrumenten gett goda möjligheter att
kartlägga fallföretagets omgivning, strategier, ekonomi- och produktionsstyrning.
4.6.2

YTTRE VALIDITET

Den yttre validiteten är ett mått på överensstämmelse mellan den valda indikatorn och
det förhållande som vi försöker bedöma. Orsaken till en bristande yttre validitet kan
vara att intervjupersonerna minns fel eller ej vågar säga sanningen (Lundahl och
Skärvad, 1992, s 89). Det kritiska momentet i en kvalitativ undersökning ligger oftast i
de genomförda intervjuernas trovärdighet. Vid utförande av longitudinella studier
uppstår ytterligare en svårighet då även trovärdig historisk data skall samlas in. Då
fallstudien i stor utsträckning avser förfluten tid finns en risk att intervjupersonerna
glömmer, förskönar, förtränger eller medvetet ej talar sanning. Förutom denna typ av
ren försköning kan det också vara så att de i efterhand försöker skapa mening och
sammanhang, dvs. en slags rationalisering av intervjupersonernas och företagens
handlande. Händelser som egentligen var rena tillfälligheter kan då verka vara
planerade aktiviteter. Att denna risk finns vid longitudinella studier bekräftas av ett
flertal olika forskare (Golden, 1992).
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Genom användning av triangulering dvs. användning av olika datakällor möjliggörs
diskussion och ifrågasättande avseende huruvida intervjupersonernas redogörelser
speglar det verkliga händelseförloppet eller ej (Golden, 1992). Dubé och Paré (2003)
menar att avhandlingens validitet ökar om forskaren triangulerar informationen, något
som exempelvis Pettigrew (1990) gjort i sina studier.
Jag har under avhandlingens gång ej haft anledning att tro att någon av
intervjupersonerna förvrängt sanningen. Det finns däremot risk att de minns fel. Jag
har försökt eliminera fel vid intervjuerna genom att använda flera datakällor, dvs.
triangulera datan. Samma frågor har därför ställts till flera olika personer. För att
kontrollera att respondenten har förstått frågorna rätt har upprepade följdfrågor ställts
inom respektive område. För att säkerställa att informationen som inhämtats genom
intervjuerna tolkats på rätt sätt, har även sex respondenter verifierat relevanta
textavsnitt. Respondenterna valdes ut i samarbete med kontaktpersonen på Scania. De
respondenter som valts har enligt erfarenhet från intervjuerna god insyn i det valda
forskningsområdet. Kontaktpersonen på Scania läste inledningsvis hela det empiriska
materialet och därefter har ytterligare två respondenter med erfarenhet av Scanias
ekonomistyrning och tre respondenter med god insyn i Scanias produktionsstyrning
verifierat den information som de haft störst kunskap om. Samtliga respondenter som
verifierat informationen har dessutom erfarenhet av strategiarbete och
affärsutveckling på Scania. Hänsyn har tagits till de kommentarer som erhållits i
verifieringsprocessen och vissa textmässiga justeringar har därför genomförts till följd
av denna.
Då ett flertal intervjuer har genomförts på Scania har även resultaten från intervjuerna
kunnat jämföras och enhetliga och avvikande uppfattningar har kunnat identifieras.
Internt och externt skriftlig material avseende fallföretaget samt en intervju med en
utomstående konsult med insikt i företaget har utgjort ytterligare en jämförelsegrund.
Detta har lett till att det var möjligt att urskilja mönster och avvikelser. Dessutom har
kompletterande mätinstrument för strategi använts. Glick et al (1990) menar att
avhandlingens validitet kan öka genom att information från olika källor jämförs.
Eventuella diskrepanser kan då upptäckas och rättas till (ibid.) Triangulering har
framförallt använts för att säkerställa sådan information som har stor betydelse i
avhandlingen såsom beslut angående förändringar av strategi- och styrsystem.
Ovanstående angreppssätt har möjliggjort att ett kritiskt förhållningssätt har kunnat
upprätthållas gentemot avvikande och kontroversiell information.
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4.7

GENERALISERBARHET

Generaliserbarhet kan bland annat beskrivas som en teoris validitet i en annan
omgivning, än den där teorin testats empiriskt och konfirmerats (Lee och Baskerville,
2003). Metodexperter har länge varit medvetna om att det är möjligt att generalisera på
andra grunder än statistiska. Ett exempel är Yin (1984, 1994) som har rönt stor
framgång med sin fallstudiemetodik (Lee och Baskerville, 2003). Yin (2003, s 30-33)
menar att undersökningar som består av såväl en som flera fallstudier utgör en fullgod
forskningsansats, där det är möjligt att dra generaliserande slutsatser. Det finns enligt
Yin två sorters generaliserbarhet: statistisk och analytisk generaliserbarhet. Statistiska
generaliseringar innebär att utifrån en undersökning göra generaliseringar till
populationer eller universala lagar. Vid fallstudier går det däremot att göra
generaliseringar till teoretiska påståenden, dvs. det som kallas analytisk
generaliserbarhet. Målet med avhandlingen och det program som den ingår i, är inte
att statistiskt generalisera eller att komma fram till några statistiskt generella slutsatser,
utan målsättningen är att belysa att det i flera enskilda fall uppvisas likartade tendenser,
inför ett och samma fenomen.
Avhandlingens utgångspunkt för empiriinsamlingen är Nilsson och Rapps (2005)
tentativa modell. Modellen baseras på teorier som är vedertagna inom akademin.
Utifrån insamlad empiri och teori har vissa justeringar gjorts av den tentativa
modellen. Avhandlingens tillvägagångssätt baseras till stora delar på Yins
fallstudiemetodik och Yins begrepp analytisk generaliserbarhet används för att
beskriva generaliseringen från empiri till teori. Denna avhandling tar avstamp i teorin
och söker sedan kunskap genom insamling av empiri. Vidarutveckling av teorin
kommer dock ej att genomföras inom ramen för denna avhandling.
Enligt Lee och Baskerville (2003) kan en teori aldrig generaliseras till en omgivning där
den ej har testats och konfirmerats. Det finns enligt författarna bara ett sätt att
generalisera en teori till en viss omgivning och det är genom att teorin testas i den
specifika omgivningen. Om teorin överlever testet kan teorin generaliseras till denna
omgivning. Resultaten från fallstudien på Scania kan generaliseras till den omgivning
som företaget befinner sig i. Lärdomar torde kunna dras utifrån, för läsaren intressanta
aspekter av Scanias strategier och styrning. Av särskilt stort intresse torde studien vara
för företag med en likartad strategisk inriktning. Fördelen med att fler fallstudier
genomförs inom ramen för SiSK-programmet är att den tentativa modellen testas i
flera olika omgivningar Varje fall kan på så vis bidra till att en vidare generalisering är

63

möjlig. Utifrån resultaten från fallstudierna torde därför generaliseringar till fler
branscher och organisationsformer kunna äga rum.
4.8

SAMMANFATTNING

I metodkapitlet har jag beskrivit det tillvägagångssätt som använts. Denna studie
präglas av ett positivistiskt synsätt. Studien utförs i form av en longitudinell fallstudie.
Scania har valts som fallföretag då det har varit framgångsrikt under den valda
studieperioden och har en avancerad tillverkning. Det torde tyda på att företaget har
väl utvecklade metoder för styrning. Data har samlats in genom intervjuer på Scania
samt utifrån skriftlig information avseende Scanias strategi, ekonomi- och
produktionsstyrning. Kompletterande material har även inhämtats genom
litteratursökning och publikt material i form av årsredovisningar.
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5

PRESENTATION AV
SCANIA

Nedan följer en presentation av Scania. Syftet är att öka läsarens förståelse för det valda
fallföretaget. Inledningsvis presenteras Scanias historiska utveckling och därefter redogörs för
Scanias verksamhetsområden, affärsidé och strategi samt organisation och produktion. I kapitel
6-7 beskrivs därefter Scanias omgivning och strategier, ekonomi- och produktionsstyrning mer i
detalj. Då en stor mängd information presenteras avslutas varje empirikapitel med en
sammanfattning och en tidslinje som åskådliggör betydelsefulla händelser under den studerade
tidsperioden 1992-2006. Informationen baseras på data som insamlats genom intervjuer med
Scanias medarbetare samt internt och externt skriftligt material.

5.1

SCANIAS HISTORIK

Personbils- och lastbilstillverkaren Vabis (Vagn Aktiebolaget I Södertälje) som bland
annat tillverkade järnvägsvagnar grundades år 1891 i Södertälje. Scania startade sin
verksamhet i Malmö år 1900. De båda bolagen slogs samman år 1911 och bildade AB
Scania-Vabis. Sammanslagningen var gynnsam, då denna medförde en resurs- och
arbetsfördelning som stärkte företagets ställning på marknaden. Produktionen
fördelades så att motorer, personbilar och lätta lastbilar tillverkades i Södertälje, de
tyngre i Malmö. Efter hand inriktades intresset på lastbils- och busstillverkning och år
1924 lade företaget ner personbilstillverkningen samt fabriken i Malmö.
År 1938 beslutade företaget att påbörja en serieproduktion i storindustriell skala. På
grund av andra världskriget inriktades produktionen till en början mot militära fordon
för den svenska armén. Det var först efter kriget som de civila beställningarna började
ta fart ordentligt. Mot slutet av år 1968 föreslog styrelserna för AB Scania-Vabis och
Saab ett samgående mellan företagen. Främsta syftet var att skapa förutsättningar för
att bättre kunna utnyttja de båda företagens resurser, vad gäller forskning,
produktutveckling, produktion och export. Saab och Scania hade båda ägarintressen
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från familjen Wallenberg och ville skapa en svensk storkoncern inom industrin. SaabScania bildades år 1969. Den nya koncernens styrelseordförande blev Marcus
Wallenberg. Verksamheten organiserades till en början i fyra divisioner: Bil, Flyg,
Data/Elektronik samt Nordarmatur. År 1972 delades Bildivisionen in i en
Scaniadivision och en Saab Personbilsdivision. Från och med 1978 bestod koncernen
av fyra divisioner: Scaniadivisionen, Personbilsdivisionen, Flygdivisionen och
Nordarmaturdivisionen. Datadivisionen bröts ut och staten gick in som delägare.
Saab-Scania-gruppen var en divisionaliserad organisation, där varje division var
självständig och hade eget resultatansvar (Scania ekonomihandbok, kap 1 s 1-2, 1980).

Figur 7: Scanias organisationsschema (Scanias ekonomihandbok, 1980, kap 1, s 2),
egen omarbetning

År 1990 såldes majoriteten av aktierna i personbilsdivisionen till amerikanska General
Motors. För att stärka Saab-Scanias försvarsindustriella konkurrenskraft fattade
styrelsen under 1993 beslut om att i början av 1994 etablera Saab Defense. Detta
företag omfattade Saab Military Aircraft, Saab Missiles, Saab Instruments samt Saab
Training Systems. Vidare skedde en bolagisering av affärsområdet Scania Trucks and
Buses med tillhörande dotter- och intressebolag. Scania AB blev därmed ett av SaabScania AB helägt dotterbolag. De organisatoriska förändringar som genomfördes
under 1993 och 1994 resulterade i att Saab-Scania år 1994 bestod av tre
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affärsområden: Saab Aircraft & Defense, Scania och Saab-Scania Finance (Saab-Scania
Holdings årsredovisning 1993, s 4).

Saab-Scania AB

Saab Aircraft and
Defense

Saab Aircraft AB
Saab Civila flygplan

Scania AB

Saab-Scania Finance

Scania Trucks
Scania Buses & Coaches
Scania Industrial &
Marine Engines

Treasury
Product Finance
Risk Management

Saab Defense
Saab Military Aircraft
Saab Missiles
Saab Instruments
Saab Training Systems

V.A.G Sverige AB
Saab Combitech AB

Generalagent för Audi,
Volkswagen, Porsche, Seat
50 % ägs av Scania
50 % av Volkswagen

SAAB Automobile AB
Saab personbilar
50 % ägs av Saab-Scania
50 % av General Motors

Figur 8: Scanias nya organisation efter genomförda förändringar. (Saab-Scanias
årsredovisning 1993, s 4)

År 1994 förvärvades 90 procent av aktierna i Scania AB av Cutex AB, ett dotterbolag
till Investor. Scania svarade vid denna tidpunkt för 85 procent av Saab-Scanias
fakturering (Saab-Scanias årsredovisning 1994, s 5 & 9). Vid Saab-Scanias styrelsemöte
den 22 februari 1995 fattades vidare beslut om uppdelning av koncernen i två företag,
Saab AB och Scania AB, vilka föreslogs bli helägda dotterbolag till Investor (SaabScanias årsredovisning 1994, s 9). Syftet var att stärka både Saabs och Scanias
konkurrenskraft genom en ökad fokusering på respektive verksamhet (Saab-gruppens
årsredovisning 1995, s 3). Detta beskrivs närmare i avsnitt 6.3.1 Scanias
koncernstrategi. Den 1 april 1996 noterades Scania-aktien på Stockholms Fondbörs
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och, som första svenska aktie, på New York Stock Exchange. Börsnoteringen var en
naturlig följd av att Scania i maj 1995 åter blev ett självständigt företag efter att under
26 år ingått i Saab-Scania. För Scania innebar det bland annat en ny ägarstruktur, med
betydande utländskt ägande. Investor AB var dock fortfarande den enskilt största
ägaren med 45 procent av kapitalet och 45 procent av rösterna (Scanias
årsredovisning, 1996, s 2 & 5).
Under 1999 förvärvade Volvo 21,5 procent av rösterna och 20,3 procent av kapitalet i
Scania. Samma år träffade Volvo ett avtal om att förvärva Investor ABs innehav i
Scania motsvarande 49,3 procent av rösterna och 27,8 procent av kapitalet och lade
samtidigt ett villkorat bud på övriga utestående aktier (Scanias årsredovisning 1999, s
9). Året därpå fick dock Volvos föreslagna förvärv av Scania avslag från EUkommissionen vilket ledde till att Volvo drog tillbaka sitt bud (Scanias årsredovisning
1999, s 14). År 2002 sålde Scania företagets 50-procentiga andel i Svenska Volkswagen
AB samt Din Bil till Volkswagen AG. Omni Katrineholm AB bildas som ett led i
omstruktureringen av bussverksamheten. Den 15 januari 2003 avnoteras Scania från
NY Stock Exchange och ett samarbete med MAN Nutzfahrzeuge avseende vissa
typer av axlar och växellådor inleddes (Scanias årsredovisning 2003, s 4). Den 17
september 2006 lade tyska MAN ett offentligt bud på Scania som Scanias styrelse och
Volkswagen avvisade. Den 8 november samma år ökade Investor ägandet i Scania.
Tillsammans med Wallenbergsstiftelserna uppgick ägarandelen till över 30 procent. I
slutet av december 2006 uppgav MAN att de inte skulle höja eller förlänga budet
(Nachemson-Ekwall, 2007). Några av ovanstående nämnda historiska händelser har
påverkat såväl Scanias strategier som styrning, vilket närmare kommer att beskrivas i
kapitel 6-7.
5.2

SCANIAS VERKSAMHET IDAG

Scania är idag en global tillverkare av tunga lastbilar och bussar samt industri- och
marinmotorer. Scania tillhandahåller även service och finansiering. Koncernen hade år
2006 drygt 32 000 anställda i världen och omsatte MSEK 70 738. Resultatet före skatt
uppgick till MSEK 8 583. Scania har produktionsenheter i sju länder (inklusive
Sverige) och finns genom försäljnings- och serviceanläggningar representerat i ett
hundratal länder (Scanias årsredovisning 2006, s 2 & s 24).
5.2.1

SCANIAS VERKSAMHETSOMRÅDEN

Scanias verksamhet kan summeras i följande punkter:
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•

•
•
•
•

Scania utvecklar, tillverkar och marknadsför lastbilar med en totalvikt över 16
ton för fjärrtrafik, bygg- och anläggningstransporter samt för distribution.
Lastbilsförsäljningen står för majoriteten av den totala faktureringen (59
procent).
Scanias bussverksamhet är koncentrerad till tunga bussar med hög
passagerarkapacitet för turist, linje- och stadstrafik. Denna verksamhet utgör
cirka 10 procent av den totala försäljningen.
Scanias industri- och marinmotorer används i en rad applikationer till sjöss
och på land. Denna del utgör endast 1 procent av försäljningen.
Begagnade fordon och övrigt står för cirka 11 procent av försäljningen.
Servicerelaterade produkter och tjänster står för cirka 19 procent av
försäljningen (Scanias årsredovisning 2006, s 3).

Nedanstående figur visar Scanias nettoomsättning per produktområde år 2006.

Figur 9: Scanias nettoomsättning per produktområde 2006
(Scanias årsredovisning 2006, s 3).

5.2.2

SCANIAS AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI

Scanias affärsidé var år 2006 att erbjuda företagets kunder fordon och tjänster av hög
kvalitet för kvalificerade tunga varu- och persontransporter på väg. Genom fokus på
kundens behov, hög kvalitet i produkter och tjänster samt respekt för individen skapar
Scania, enligt årsredovisningen 2006 (s 9), mervärde för kunderna och växer med
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uthållig lönsamhet. Scanias verksamhet är inriktad på att utveckla och tillverka fordon
som ska vara marknadsledande vad gäller prestanda och driftsekonomi över fordonets
livscykel, kvalitet samt miljöegenskaper. Scanias försäljnings- och serviceorganisation
ska vidare förse kunderna med fordon och tjänster (Scania årsredovisning 2006, s 8).
Enligt Scanias årsredovisning 2006 (s 9), kan Scanias strategi sammanfattas i två ord:
lönsam tillväxt. Historiskt bygger denna lönsamhet på organisk tillväxt. Scania
fokuserar på kunder, produkter, marknader och aktiviteter med potential att generera
framtida lönsamhet. Lönsam tillväxt ska enligt Scanias respondenter och
årsredovisningen år 2006 uppnås genom:
•
•
•
•

5.2.3

Koncentration på fordon för tunga transporter.
Ett modulärt produktsystem som möjliggör kundspecifika fordon och
tjänster.
Att erbjuda ett komplett produktprogram av fordon, tjänster och finansiering.
Fokus på tillväxtmarknader. Scanias huvudmarknader Europa, Latinamerika
och Asien har förutsättningar för långsiktig tillväxt (Scania årsredovisning
2006, s 9).
SCANIAS ORGANISATION

Scanias verksamhet var år 2006 organiserad i ett industriellt och ett kommersiellt
system. Denna uppdelning påbörjades år 1990 i syfte att skapa tydligare struktur i
koncernen och öka fokus på tillväxt och lönsamhet (Scanias årsredovisning 1999, s
14). Inom Scanias industriella system sker utveckling och produktion av fysiska
produkter samt viss utveckling av tjänster. Där bestäms vilka produktprogram som
ska marknadsföras. Marknadsfunktionen har som uppgift att fånga upp trender på
marknaden och vidareförmedla informationen till utvecklingsorganisationen.
Konkreta utvecklingsprojekt bestäms sedan tvärfunktionellt i organisationen.
Marknadsfunktionen ansvarar för marknads- och volymplanering. Scanias
kommersiella system omfattas av nationella försäljnings- och serviceorganisationer
samt en central styr- och koordineringsfunktion som agerar som ägare av hela det
kommersiella systemet. De distributörer och återförsäljare som ägs av Scania arbetar
relativt självständigt under sina styrelser enligt de tillväxtmål, avkastningskrav och
principer som Scania ställt upp. Företagen i det kommersiella systemet, såväl
Scaniaägda som fristående, förhandlar på marknadsmässiga villkor med det industriella
systemet (Scanias årsredovisning 2001, s 17). Denna avhandling inriktas mot
lastbilsverksamheten inom det industriella systemet. Inom det industriella systemet
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görs, som tidigare nämnts, en avgränsning till ”Production & Procurement”, då det är
där som tillverkningen av lastbilar sker. Det är således inom detta område som frågor
avseende ekonomi- och produktionsstyrningen samt affärs- och produktionsstrategin
kan besvaras.
5.2.4

SCANIAS PRODUKTION

Scania har idag ett globalt produktionssystem, vilket betyder att
produktionsanläggningarna runt om i världen är samordnade. Det finns identiska
lastbilskomponenter vid alla produktionsanläggningar och Scania har globala kvalitetsoch miljöstandards. Scania har omstrukturerat verksamheten för att nå ökade
skalfördelar. Sedan 1996 har Scania arbetat med att koncentrera den europeiska
komponenttillverkningen. Hyttproduktionen har samlats i Oskarshamn,
motortillverkningen i Södertälje och axeltillverkningen har flyttats från Falun till
Södertälje (Cecilia Aronsson, Dagens Industri, 14 mars 2006). Motsvarande
koncentration har genomförts i Latinamerika där hytt-, axel- och motortillverkning
samt buss- och lastbilsmontering samlats i Sao Paulo i Brasilien. Produktionen av
växellådor och bakaxelväxlar har flyttats från Tucumán i Argentina till Brasilien
(Scanias årsredovisning, 2002, s 26).
Monteringen sker oftast nära kunden. Genom att placera slutmonteringen så nära
kunden som möjligt uppnår företaget enligt Scanias årsredovisning (2001, s 25) kortare
ledtider, bättre kundkännedom och lägre logistikkostnader. I nedanstående tabell
återfinns en översikt över Scanias verksamhet vid huvudkontor samt
produktionsenheter.
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Land/ort

Verksamhet

Sverige, Södertälje

Centrala staber och forskning och
utveckling

Sverige, Södertälje

Produktion av komponenter, axlar,
motorer, lastbilar och busschassier.

Sverige, Luleå

Produktion av rambalkar och
bakaxelbryggor

Sverige, Oskarshamn

Produktion av hytter

Sverige, Sibbhult

Produktion av växellådor

Brasilien Sao Paulo

Produktion av växellådor,
bakaxelväxlar,. motorer, axlar, hytter,
lastbilar och busschassier

Frankrike, Angers

Montering av lastbilar

Nederländerna, Zwolle

Montering av lastbilar

Polen, Stupsk

Montering av busskarosser

Ryssland, St. Petersburg

Montering av busskarosser

Tabell 4: Scanias verksamhet vid huvudkontor och produktionsenheter (Scanias
årsredovisning 2004, s 5)11

Förutom produktionsenheterna har Scania 1 000 lokala försäljnings- och 1 500 serviceanläggningar i ett hundratal länder (Scanias årsredovisning 2004, s 5). Tyvärr har ingen senare
sammanställning funnits att tillgå, varför denna tabell uppdaterats med siffror från Scanias årsredovisning 2005 och 2006.
11
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Nedan illustreras Scanias produktionsprocess från order till distribution.

Order

Materialplanering

Leverantörsproduktion

Inkommande
transport

Kundorder

Komponentproduktion

Slutlig
montering

Specialanpassningar

Utgående
transport
Fakturering
Produkt

Figur 10: Scanias produktionsprocess från order till distribution (Global Strategy
applied to Operations 2005), egen omarbetning

Scanias produktionsprocess från order till leverans består av nio steg. Majoriteten av
inkommande orders matas in direkt i produktionsplaneringsprocessen av försäljningsoch servicebolagen. Produktionsplaneringen sker tvärfunktionellt mellan
marknadssidan och produktionen. Marknadssidan begär en viss produktionsvolym
baserat på orderläge och prognoser från försäljningsbolagen. Denna begäran
samordnas sedan med produktionsmöjligheten att uppnå begärd volym för
kommande perioder. Utifrån denna information kan produktionstakten fastställas,
vilket görs före det att komponenttillverkningen påbörjas (Global Strategy applied to
Operations 2005). Denna process kommer att beskrivas närmare i kapitel 7.
Scania har ett modulbaserat produktprogram, vilket i grunden är en ”bygglåda” där
komponenter kan användas i många olika kombinationer. Detta ger kunderna
möjlighet att nästintill skräddarsy sina fordon (Scanias årsredovisning 2002, s 18).
Grundidén med modulsystemet är att skapa ett stort antal kombinationsmöjligheter
med så få komponenter som möjligt (Scanias årsredovisning 2002, s 25).
Modulsystemet ger enligt Scanias årsredovisning skalfördelar inom utveckling,
produktion och service. Produktionsserierna blir längre än i ett konventionellt
produktsystem och samma processteknik kan användas inom samtliga
produktionsanläggningar. Färre komponenter i sortimentet och därmed ett mindre
antal reservdelar bidrar också till enklare service och underhåll. Gemensamma
komponenter utnyttjas i allt större utsträckning i lastbilar och bussar (Scanias
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årsredovisning 2000, s 17). Utvecklingen av det modulära produktprogrammet
påbörjades redan på 1940-talet och modultänkande är idag väl etablerat inom hela
koncernen (Scanias årsredovisning 2002, s 25). Scanias modulsystem är globalt och
möjliggör att olika kunders behov på olika marknader kan tillgodoses. Dessutom styrs
arbetet vid Scanias samtliga produktionsanläggningar runt om i världen av
gemensamma metoder. Dessa metoder är baserade på det av Scania utformade
produktionssystemet; SPS - Scanias produktionssystem12 (Scanias årsredovisning 2002,
s 18). SPS utgör grunden för allt förbättringsarbete inom produktionen såväl i Sverige
som globalt. De principer som styr arbetsmetoderna är således desamma, oavsett var i
världen produktionen sker (Scanias årsredovisning 2003, s 23). Kärnan i SPS är
metodstyrning istället för resultatstyrning (Scanias årsredovisning 2001, s 25). Det
betyder att Scania arbetar efter gemensamma metoder inom hela företaget vilka syftar
till att generera goda resultat på lång sikt. Företaget undviker därför att styra efter
kortsiktiga resultatmål. Enligt en informationsfolder om Scanias produktionssystem
utgör produktionssystemet en gemensam bas för ökad lönsamhet, tillväxt och
konkurrenskraft (Scanias Produktionssystem 2002, s 3). Hur det sker förklaras nedan.
Scania liknar produktionssystemet vid ett hus, vilket åskådliggörs i figuren nedan.
Ständiga förbättringar

Prioritering
1, Säkerhet/Miljö
2, Kvalitet
3, Leverans
4, Ekonomi

Normalläge – Standardiserat arbetssätt

Filosofi:

Kunden först

Respekt för individen

Eliminering av slöseri

Figur 11: Scaniahuset (Scania Produktionssystem, 2002, s 5), egen omarbetning

Samtliga produktionsenheter på Scania arbetar enligt SPS principer. Hur långt de enheterna
har kommit med implementeringen av SPS skiljer sig dock åt.
12
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Husets grund utgörs av tre filosofier:
•
•
•

Kunden först
Respekt för individen
Eliminering av slöseri

Sambandet mellan ovanstående tre filosofier uttrycker Scania enligt följande.
Kunderna signalerar att Scania ska börja producera. Respekt för individen leder till
engagerade medarbetare vilka är förutsättningen för att tillverka produkter av hög
kvalitet. Eliminering av slöseri leder enligt Scanias produktionsfilosofi till att
konkurrenskraften stärks (Scanias produktionssystem 2002, s 4).
Husets mittpunkt utgörs av Scanias prioritering i det dagliga arbetet: Säkerhet och
miljö, kvalitet, leveranssäkerhet och ekonomi. Ledarskapet är dessutom en ytterst
viktig faktor för att nå framgång i det gemensamma arbetssättet.
Scaniahusets väggar, golv och tak utgörs av produktionssystemets fyra huvudprinciper
(Scanias produktionssystem 2002, s 5):
• Normalläge - Standardiserat arbetssätt
• Rätt från mig
• Förbrukningsstyrd produktion
• Ständiga förbättringar
Dessa fyra principer beskrivs nedan.
Normalläge - Standardiserat arbetssätt
För att Scanias produkter ska hålla en hög och jämn kvalitet har Scania standardiserat
och dokumenterat företagets arbetsprocesser. Arbetsuppgifterna ska således utföras på
ett bestämt sätt, i en bestämd takt och med ett jämnt och balanserat flöde genom hela
produktionskedjan. Detta ”tillstånd” kallas för SPS i normalläge (Scania årsredovisning
2003, s 23).
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Standardisering innebär att Scania utför uppgifterna på samma sätt inom hela
företaget. Vidare speglar takten försäljningen på marknaden. Takttiden13 är konstant
tills dess att Scania gör en ny balansering. En ny balansering innebär att Scania, med
nya fakta som grund, ändrar hur mycket som ska produceras under en bestämd tid.
Alla produktvarianter kräver inte lika stora arbetsinsatser i hela produktionskedjan.
För att effektivisera arbetet och använda utrustningen optimalt, fördelar Scania de mer
arbetskrävande varianterna jämnt över produktionstiden. Av lika stor vikt är att skapa
ett jämnt materialflöde. Scania fördelar även aktiviteterna jämnt mellan och inom
arbetsstationerna i flödet. Det betyder att Scania har samma takt i hela
produktionssystemet (Scania Produktionssystem 2002, s 17-19).
Rätt från mig
Rätt från mig innebär att göra rätt från början (Scania Produktionssystem 2002, s 22).
Genom att arbetet sker visuellt, med synliga buffertar och processuppföljning på
informationstavlor, tydliggörs vad som är normalt eller onormalt i produktionen.
Direkt feedback till den som orsakat en avvikelse möjliggör enligt Scanias
årsredovisning 2003 snabba åtgärder och bidrar till att kvalitetssäkra arbetsprocessen.
Scania vill att varje medarbetare ska se den produkt som han/hon tillverkar som en
slutprodukt. Leverans till nästa tillverkningssteg ska således ses som en leverans till en
kund. Det är därför varje medarbetares uppgift att kontrollera så att inga felaktigheter
eller brister förs vidare i produktionskedjan.
Även om alla moment utförs korrekt kan det uppstå felaktigheter, exempelvis genom
yttre störningar. Det är därför enligt Scania viktigt att alla medarbetare är
uppmärksamma på varje avvikelse och att produktionen inte fortsätter när ett fel
upptäcks. Medarbetarna uppmanas att vara speciellt uppmärksamma på avvikelser från
det standardiserade arbetssättet, kvalitetsavvikelser, återkommande fel, ovanliga fel
som ej funnits tidigare eller avvikelser i ett verktygs eller en maskins funktion (Scania
produktionssystem 2002, s 23). Om en medarbetare upptäcker en avvikelse måste
åtgärder genomföras direkt. Ibland kan det vara nödvändigt att stoppa processen för

Takttid beskrivs av professor Liker som ”Takt time is the time in which a unit must be produced in order to meet the rate of customer demand” (presentation: Learning from the Toyota
way, Sweden, 2005) Takttiden inom Scania beräknas som produktionstid dividerat med
marknadsbehov.

13
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att fastställa orsaken till felet. Problem får aldrig döljas och ansvaret för att justera ett
fel ligger på den som begått misstaget (Scania produktionssystem 2002, s 24).
Förbrukningsstyrd produktion
Scanias tillverkning är kundorderstyrd dvs. det är kunderna som bestämmer hur
många lastbilar, bussar och/eller motorer som företaget ska tillverka. Kundens order
styr när produktionen ska börja. Denna princip genomsyrar hela Scanias
produktionskedja, från att en kundorder mottas av det lokala försäljningsbolaget, till
att produkten tillverkas och monteras och slutligen utgör en produkt färdig för
leverans (Scania årsredovisning 2003, s 23).
Scanias produktionssystem bygger på att företaget aldrig tillverkar mer än vad som
krävs i nästa tillverkningssteg (Scanias Produktionssystem 2002 s 28). Även
materialhanteringen är förbrukningsstyrd. Scania har olika system för att kontakta
leverantörer. Scania skickar en signal till leverantören genom ett så kallat ”Kanbankort”, direkt när en pall förbrukats. Scania har alltid kontroll över hur många artiklar
som finns hemma samt hur många ”Kanban-kort” som är i omlopp. Systemet
”Sekvens” innebär att Scania i förväg meddelar leverantörer vad de behöver, vid
vilken tidpunkt och i vilken ordning. Systemet används för motorer, växellådor, hytter,
axlar och kablage etc. Varje leverans är avsedd för ett specifikt fordon. Det är då av
vikt att leveranserna sker i samma ordning som fordonen byggs. Slutligen har Scania
ett system som kallas ”Reorderpoint”, vilket innebär att företaget beställer hem
material när lagret har nått en förutbestämd miniminivå. Det rör sig ofta om små och
billiga artiklar, som inte ökar lagervärdet i någon större utsträckning och som heller
inte tar så mycket yta i anspråk (Scanias Produktionssystem, 2002, s 31).
Ständiga förbättringar
Det övergripande målet med Scanias produktionssystem är att skapa ständiga
förbättringar, där produktionsanläggningarna runt om i världen kan lära av varandra
(Scanias årsredovisning 2003, s 23). Ständiga förbättringar innebär att Scania vill skapa
ett bättre normalläge genom att minska slöseri. Slöseri kan t.ex. bestå av
överproduktion, onödiga arbetsmoment, onödiga rörelser och förflyttningar, onödiga
transporter och onödiga lager. Den viktigaste framgångsfaktorn i Scanias
produktionssystem är enligt Scania arbetet i förbättringsgrupperna (Scanias
Produktionssystem, s 32-37, 2002).
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De tillsatta förbättringsgrupperna arbetar bland annat med att:
•
•
•
•
•

Förbättra arbetsmiljön genom att undanröja risker för arbetsskador och
olyckor
Se till att det är ordning och reda på arbetsplatsen
Säkerställa kvaliteten
Nå överenskomna mål
Upptäcka och minska slöseri (Scanias Produktionssystem s 8, 2002).

Sammanfattningsvis kan sägas att modulsystemet utgör en viktig grund för Scanias
produktionsstrategi som redovisas i kapitel 6. SPS utgör vidare grunden för Scanias
nuvarande produktionsstyrning som beskrivs i kapitel 7.
5.3

SAMMANFATTNING SCANIAS HISTORIK OCH VERKSAMHET

I detta kapitel har Scanias historik, verksamhetsområden, affärsidé och strategi,
organisation och produktion beskrivits. En redogörelse har gjorts för Scanias
historiska utveckling från det att bolaget grundades 1891 fram till idag. Nedanstående
tidslinje sammanfattar de betydelsefulla historiska händelser som inträffat under den
valda studieperioden, 1992-2006.

Figur 12: Tidslinje över historiska händelser på Scania mellan 1992 och 2006

En förändring av koncernstrategisk karaktär - splittringen av Saab-Scania - kan ha
påverkat möjligheten att tillvarata och realisera synergier och beskrivs därför närmare i
avsnitt 6.3.1 Scanias koncernstrategi.
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6 SCANIAS
OMGIVNING OCH
STRATEGI
Empiriskt material avseende såväl Scanias omgivning som strategier presenteras i detta
kapitel14. För att kunna besvara forskningsfrågorna görs även en klassificering utifrån den
tentativa modellens variabler15. Denna information ligger till grund för senare analys avseende
huruvida strategisk kongruens råder på Scania.

6.1

SCANIAS OMGIVNING

Nedan ges inledningsvis en övergripande beskrivning av Scanias omgivning. Därefter
redogörs för utvecklingen på Scanias största marknader mellan år 1992 och 2006. En
diskussion förs därefter avseende graden av osäkerhet, dvs. i vilken utsträckning
företaget kan förutse förändringar i sin omgivning. Majoriteten av Scanias fordon säljs
utanför Sverige. År 1999 såldes 95 procent av fordonen till andra länder (Scanias
årsredovisning 1999, s 1). I figuren nedan redovisas fördelningen av Scanias leveranser
per marknadsområde år 2006 (Scanias årsredovisning 2006, s 3).

Empirikapitlen (kapitel 6 & 7) baseras på internt och externt skriftligt material samt intervjuer. Det empiriska materialet som baseras på genomförda intervjuer på Scania presenteras endast med källhänvisning vid citat. Resterande källhänvisningar till respondenter på Scania redovisas per avsnitt i bilaga 4.
14

För att genomföra klassificeringen av det empiriska materialet utifrån den tentativa modellens variabler krävs i vissa fall en kortare analys. Den empiriska beskrivningen innehåller därför
inslag av analys.
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Figur 13: Scanias leveranser per marknadsområde år 2006
(Scanias årsredovisning 2006, s 3)

Efterfrågan på lastbilar är starkt konjunkturberoende. Enligt VD Leif Östling är
ekonomisk tillväxt viktig för Scania då transportbehovet, som genererar efterfrågan på
lastbilar, är direkt kopplat till BNP-utvecklingen (Scanias årsredovisning 2003, s 8).
Ekonomisk tillväxt innebär att det finns incitament för transportörerna att investera
såväl för att öka kapaciteten som för att förnya fordonsparken (Saab-Scanias
årsredovisning 1994, s 14-19). Enligt Fagerström (2004, s 1) har Scania vid varje
lågkonjunktur, liksom andra tillverkare, haft en kraftig minskning i försäljningsvolym,
vilket åskådliggörs av nedanstående diagram. En genomgång av Scanias
årsredovisningar 1992-2006 (se bilaga 13) visar att antalet levererade lastbilar
fluktuerar mellan åren och är konjunkturkänsligt. Därför följer här en redogörelse
över konjunktursvängningar under studieperioden samt hur dessa har påverkat
efterfrågan på Scanias största marknad, västra Europa.

80

Antal levererade lastbilar per marknadsområde
45000

40000

35000

Antal lastbilar

30000

Västra Europa
Central och Östra
Europa
Latinamerika

25000

20000

Asien
Övriga marknader

15000

10000

5000

0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
År

Figur 14: Antal av Scania levererade lastbilar per marknadsområde 1992-200616. (Scanias
årsredovisning 2000 s 63, 2006 s 112)

År 1992 rådde en internationell lågkonjunktur och branschen för tunga fordon
kännetecknades av pressad lönsamhet p.g.a. minskad efterfrågan, tilltagande
överkapacitet och priskonkurrens. År 1993 fördjupades lågkonjunkturen och viljan att
investera i nya fordon var därför låg. År 1994 förbättrades konjunkturen
internationellt vilket ledde till att efterfrågan utvecklades positivt under såväl 1995
som 1996. 1997 skedde en successiv harmonisering av priserna inom det blivande
EMU-området vilket ledde till att konkurrensen inom detta område ökade. Under
1998 och 1999 var efterfrågan på lastbilar fortsatt stark i västra Europa. Under år 2000
var efterfrågan i västra Europa rekordhög. År 2001 inleddes däremot en ny
konjunkturnedgång vilket påverkar efterfrågan negativt under 2001 - 2003. År 2004
vände dock konjunkturen återigen och Scanias försäljning påverkades därmed positivt
under såväl 2005 som 2006 (Scanias årsredovisning 1992-2006). En mer detaljerad

16

From 2003 ingår leveranser av lastbilar till hela Amerika under rubriken Latinamerika.
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beskrivning av utvecklingen på Scanias huvudmarknader mellan 1992 och 2006, finns i
Bilaga 13 ”Förändringar i Scanias omgivning 1992-2006”.
På mogna marknader, såsom t.ex. västra Europa, följer lastbilsförsäljningen i stort sett
den ekonomiska tillväxten. Svårigheten i att genomföra korrekta BNP-prognoser leder
dock till att det är problematiskt att göra pålitliga försäljningsprognoser för Scanias
lastbilsverksamhet, då det är svårt att veta när konjunkturen kommer att vända.
Respondenterna menar att det även för specialiserade analytiker är svårt att göra
korrekta konjunkturbedömningar och därmed prognoser över den ekonomiska
tillväxten. Scanias kunder är visserligen lojala, vilket beskrivs närmare i avsnittet
Scanias affärsstrategi, men svårigheten att göra träffsäkra konjunkturbedömningar
leder ändå till osäkerhet för företaget.
Det är däremot lättare att göra långsiktiga försäljningsprognoser. Anledningen är att
det finns ett återanskaffningsbehov av lastbilar och många kunder är trogna Scania.
Lastbilarna har en livslängd på cirka tio år. En lastbil har i snitt två ägare och därefter
skrotas den. Tidpunkten för återanskaffning kan skilja på ett till två år. Därför är det
möjligt för Scania att göra långsiktiga prognoser och företaget prognostiserar framtida
försäljningsvolymer på tioårsbasis. Ytterligare en anledning till att det är möjligt att
utföra prognoser på tio års sikt är enligt respondenterna att Scania är ett företag med
starkt fokus på sin kärnverksamhet, dvs. lastbilstillverkning. Respondenterna kallar
ofta Scania för ett ”enproduktsföretag”, då samtliga komponenter till bussar och
marinmotorer baseras på komponenter från lastbilstillverkningen. Respondenterna
menar att det hade varit ännu svårare att prognostisera efterfrågan om Scania haft
diversifierade affärsenheter inom olika branscher. På Scania påverkar därmed
planeringshorisontens längd möjligheten att utföra försäljningsprognoser, där de
långsiktiga prognoserna är mer tillförlitliga än de kortsiktiga. En analys av Scanias
orderingång för lastbilar visar att denna har ökat mellan åren 2001 och 2006.
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Figur 15: Orderingång för lastbilar per år, Scanias interna statistik 2006

Ovanstående diagram illustrerar att orderingången ej har legat konstant utan har ökat
under perioden 2001 till 2006. Antalet orders har ökat från 43 000 år 2001 till 68 000
år 2006, vilket innebär en ökning med 50 procent. Diagrammet åskådliggör därmed att
orderingången följer konjunkturen. Osäkerheten ligger enligt respondenterna
framförallt i att förutspå när nästa vändning av konjunkturen sker. Möjligheten att
förutspå efterfrågan skiljer sig mellan Scanias olika marknader. På mogna marknader
såsom västra Europa är det lättare att förutspå efterfrågan än på utvecklingsmarknader
såsom t.ex. Latinamerika. På utvecklingsmarknader är det snabbare svängningar i
efterfrågan av lastbilar. En viktig anledning är att efterfrågan, utöver konjunkturen,
även påverkas av t.ex. politiska beslut och valutaförändringar i större utsträckning än
på mogna marknader. Scanias utvecklingsmarknader upplevs därför av
respondenterna som mer turbulenta än de mogna marknaderna.
Respondenterna på Scania menar att företagets omgivning förändras i en allt snabbare
takt och att konkurrensen har hårdnat under studieperioden, vilket bekräftas av
nedanstående citat.
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Today’s automotive leaders face new and pressing challenges, including
rising customer expectations, disruptive new technologies, and
intensifying competitive pressures. (Blake et al, 2003)
Blake et al (2003) menar vidare att branschen står inför en konsolidering, där antalet
företag blir färre och större, samtidigt som de hotas av överkapacitet, ökade
kostnader, en ökad skuldsättningsgrad samt minskande marginaler. Konkurrensen har
enligt Scanias årsredovisningar 1992-2006 skärpts på företagets samtliga marknader
under studieperioden. Anledningarna är flera. Konkurrenterna har t.ex. introducerat
nya lastbilsgenerationer (Scanias årsredovisning, 1996, s 18). Fler företag etablerade sig
dessutom på Scanias marknader. Ett exempel är att IVECO och Navistar etablerade
sig i Brasilien vilket innebar en ökad konkurrens på den latinamerikanska marknaden
(Scanias årsredovisning, 1999, s 20). Den ökade konkurrensen på Scanias marknader
har medfört att konkurrenterna försökt vinna marknadsandelar genom förmånliga
priser. Följden har blivit att det varit svårt att ta ut högre priser på lastbilar, även i
perioder med hög efterfrågan (Scanias årsredovisning 1999, s 16).
Ovanstående bild bekräftas av finansanalytikern Oskar Tjerngren på Carnegie (11
mars, 2008). Han menar att det sker allt snabbare svängningar på lastbilsmarknaden
och att magnituden på svängningarna är större än år 1992, vilket försvårar Scanias
möjlighet att genomföra tillförlitliga försäljningsprognoser. Den ökade osäkerheten på
lastbilsmarknaden anser han bero på den ökade globaliseringen som medför att
förändringar i omgivningen sker i en allt snabbare takt (ibid). En rapport avseende
fordonsindustrin som givits ut av Vinnova menar att svenska fordonsindustrin står
inför följande utmaningar:
Krav på snabbare tillverkning, kundorderstyrning, flexibilitet och
omställning, fler produktvarianter på samma produktionslinor, nya
material som kräver nya tillverkningsprocesser och ökad miljöhänsyn
knuten till tillverkningsprocessen. (Dolk och Persson, 2007)
Respondenterna på Scania betonar att osäkerheten på marknaden inte bara består i
konjunkturförändringar eller att kundens preferenser ändras utan även påverkas av att
t.ex. miljölagstiftning ändras. Ett exempel är att de europeiska utsläppskraven skärptes
under år 2006. Sammantaget leder det ökade konkurrenstrycket till att svårigheten att
utföra tillförlitliga försäljningsprognoser ökar. Att förändringarna sker med kortare
tidsintervall har påverkat såväl Scanias ekonomi- som produktionsstyrning, vilket
kommer att beskrivas närmare i senare avsnitt. Att förändringar i Scanias omgivning
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har en direkt påverkan på hur Scania styr sin produktion, bekräftas av nedanstående
citat från Scanias strategidokument för 2005:
The demand for commercial vehicles is growing worldwide. But as
demand is highly cyclical, we will continue to experience both peaks
and troughs in the demand for our products. These are the key aspects
to keep in mind when planning future production. (Global Strategy
applied to Operations, 2005)
Hur förändringar i omgivningen har påverkat Scanias strategier och styrsystem
kommer att beskrivas i senare avsnitt.
6.2

SAMMANFATTNING SCANIAS OMGIVNING

Efterfrågan på lastbilar är konjunkturkänslig vilket leder till att orderingången är
beroende av konjunkturläget. Svårigheten att förutspå när konjunkturen vänder leder
till osäkerhet för Scania då det medför krav på att produktionen anpassas efter de nya
förutsättningarna. På Scanias utvecklingsmarknader påverkas efterfrågan av faktorer
som politiska beslut och valutaförändringar i större utsträckning än på mogna
marknader. Sammantaget leder detta till att det är relativt svårt för Scania att
genomföra tillförlitliga försäljningsprognoser, vilket betyder att omgivningen kan
beskrivas som relativt osäker. Anledningen till att jag valt att klassificera omgivningen
som relativt osäker istället och inte osäker är att Scanias kunder är lojala och att
Scania, på grund av återanskaffningsbehovet av lastbilar, har möjlighet att genomföra
pålitliga försäljningsprognoser på lång sikt. Förändringar i omgivningen sker i en allt
snabbare takt och konkurrensen inom branschen har ökat vilket leder till att graden av
osäkerhet har ökat mellan 1992 och 2006.

Figur 16: Tidslinje över förändringar i omgivningen mellan 1992 och 2006

Nedanstående tabell sammanfattar klassificeringen av Scanias omgivning 1992 och
2006 samt visar den förändring som har skett under tidsperioden.
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Undersökningsvariabler
Omgivningens stabilitet

1992
Relativt hög osäkerhet

2006
Relativt hög osäkerhet

Förändring
Ökad grad av osäkerhet

Tabell 5: Klassificering av omgivningen 1992 och 2006

6.3

SCANIAS STRATEGIER

I nedanstående avsnitt beskrivs Scanias koncern-, affärs- och produktionsstrategi.
Koncernstrategin beskrivs utifrån företagets förmåga att tillvarata synergier,
affärsstrategin utifrån graden av differentiering och produktionsstrategin utifrån den
tekniska flexibiliteten och komplexiteten.
6.3.1

SCANIAS KONCERNSTRATEGI

Scanias koncernstrategi diskuteras utifrån företagets synergipotential, dvs. möjligheten
att dela på aktiviteter mellan produktområden. Utifrån Rumelts (1974, s 29 ff)
klassificeringsschema kan konstateras att Scanias olika verksamhetsområdena är
beroende av varandra och att specialiseringsgraden är hög17. Förmågan att tillvarata
synergier är därmed av stor vikt. Scanias olika produkter såsom bussar och lastbilar
delar på gemensamma funktioner såsom forskning och utveckling, marknadsföring
och försäljning och produceras och monteras i samma fabriker. Aktiviteterna för de
olika produkterna är på så vis relaterade till varandra. Scanias koncernstrategi kommer
att diskuteras utifrån företagets möjlighet att tillvarata synergier inom respektive
verksamhetsområde samt mellan t.ex. lastbils- och busstillverkning.
Scanias strategiska inriktning fastställdes redan år 1940. Hög avkastning skulle nås
genom: Fokusering på det tunga segmentet av lastbilar, att bygga lastbilar med hjälp av
modulsystemet, att utveckla och producera de strategiskt viktiga komponenterna
själva, att arbeta i nära samarbete med leverantörer och fokusera på export för att nå
volym (Nilsson, 1997). Scanias respondenter menar att Scanias koncernstrategi i stora
drag har varit densamma mellan år 1992 och 2006, vilket en granskning av Scanias
årsredovisning för samma period bekräftar. Scania har under den valda
studieperioden, till skillnad mot många konkurrenter som diversifierat verksamheten,
haft ett starkt fokus på sitt kärnområde – tillverkning av tunga fordon. Ollevik (2006)
menar att konkurrenten Volvos koncernstrategi kan sammanfattas med ordet

Klassificeringen baseras på de resonemang som Rumelt (1974) för avseende koncernstrategisk inriktning. Någon faktisk beräkning utifrån Rumelts (1974) parametrar har dock ej genomförts.
17
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diversifiering medan Scanias koncernstrategi handlar om koncentration. Volvo säljer
bilar i olika viktklasser och olika kvalitets- och prissegment, under märken som Volvo,
Renault och Mack, medan Scania däremot enbart säljer tunga lastbilar i den högsta
kvalitetsklassen under sitt eget namn (Ollevik, 2006). För Scania har det varit
framgångsrikt att fokusera verksamheten på det tunga segmentet då möjligheterna att
ha gemensamma delkomponenter i tunga, medeltunga och lätta lastbilar är begränsade
(Johnson och Bröms, 2000, s 118). Vidare leder koncentrationen till det tunga
segmentet till en hög effektivitet i såväl produktutveckling som produktion (Scanias
årsredovisning, 1992, s 11).
Brunninge (2005, s 117) menar att fokuseringen på lastbilar avspeglas i de strategiska
prioriteringar som Scania gör. Motorer och bussar tillverkas framförallt från
modifierade lastbilskomponenter. Scania tillhandahåller ej motorer och bussar till
kunder vars krav ej kan tillgodoses genom att dessa tillverkas utifrån modifierade
lastbilskomponenter (ibid). Att komponenterna i Scanias lastbils- och bussprogram i
grunden är gemensamma leder enligt Saab-Scania Holdinggruppens årsredovisning
(1992, s 15) till kostnadseffektivitet och synergieffekter. I Scanias årsredovisning från
år 2000 (s 17) kan, som tidigare nämnts, utläsas att 85 procent av komponenterna är
desamma mellan buss och lastbil, vilket kan tolkas som att Scanias förmåga att
tillvarata synergier mellan lastbils- och busstillverkning är hög. Mot ovanstående
bakgrund är det ej förvånande att Scanias respondenter ofta beskriver företaget som
ett ”enproduktsföretag”.
Företag som applicerar en aktivitetsdelningsstrategi har ofta en tydligt definierad
kärnaffär (jmf Nilsson och Rapp, 2005, s 170). Scanias kärnkompetens kan beskrivas
som tillverkning av tunga fordon med hjälp av företagets modulsystem. Många
ledande befattningshavare har gjort en ”långväga” karriär inom Scania där de
inledningsvis arbetat inom produktionen på någon fabrik eller i ett försäljningsbolag.
De besöker även fabrikerna och försäljningsenheterna frekvent för att på så vis kunna
följa verksamheten på nära håll. De tvärfunktionella möten som Scania applicerar
leder också till att kunskapen avseende såväl ekonomiska som produktionsinriktade
frågor ökar. Torbjörn Boije (22 april, 2005) beskriver den tvärfunktionella kunskapen
enligt följande.
Ledande befattningshavare inom Scania kan kostnaden för att tillverka
en lastbil, marginal och intäkt i huvudet. Det leder till att
kommunikationen mellan ekonomi och produktion förenklas. Vid
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avrapporteringsmöten förstår alla vad eventuella avvikelser från
prognosen kan leda till. (Torbjörn Boije, 22 april, 2005)
Den specialistkunskap som företagsledningen besitter leder till att de har möjlighet att
aktivt vidareutveckla företagets verksamhet. Ledande befattningshavare på Scania har
dessutom ett långsiktigt tidsperspektiv. Leif Östling skriver i Scanias årsredovisning
2006, s 6, att ”Grunden till Scanias framgångar är företagets långsiktiga kundfokus”.
En intressant iakttagelse i detta sammanhang är att Scania ej har några finansiella mål i
koncernstrategin. Enligt respondenterna är det ett medvetet val, då företaget vill
behålla ett långsiktigt tidsperspektiv istället för att låta aktiemarknadens kortsiktighet
styra företaget. Det långa tidsperspektivet är av vikt vid en aktivitetsdelningsstrategi.
Anledningen är att de olika verksamheterna är starkt relaterade till varandra och den
enskilda verksamhetens resultat är därför ej av så stor vikt. Det centrala är istället den
enskilda verksamhetens bidrag till helheten. Snabba förändringar för att uppnå bättre
resultat hos enskilda produktionsenheter är därför ej att föredra (jmf Nilsson och
Rapp 2005, s 169). Under studieperioden har en rad förändringar skett som påverkat
företagets förmåga att tillvarata synergier. Ett första steg i fokuseringen på Scanias
kärnverksamhet togs i och med splittringen från Saab år 1995. Motiven till
uppdelningen var enligt Saab-Scania Holdings-gruppen (94, s 4) följande:
Den interna utvecklingen inom Saab-Scania koncernen samt de
pågående förändringarna i vår omvärld har gjort det naturligt att bilda
två självständiga företag. Saab är huvudsakligen ett flyg- och
försvarsföretag, Scania ett lastbils- och bussföretag. Produkterna är
olika och konkurrensförhållandena inom ”aerospace”- respektive
”automotive”-industrin skiljer sig åt. Detta gör att uppdelningen skapar
de bästa förutsättningarna att fokusera respektive verksamhet och att
därmed stärka de båda företagens konkurrenskraft….och
attraktionskraft. Därtill kommer att bildandet av Saab AB och Scania
AB gör det möjligt att få till stånd en ägarspridning i dessa båda
företag.
Syftet med splittringen var framförallt att respektive bolag skulle få möjlighet att
fokusera på sin verksamhet (Saab-gruppens årsredovisning 1995, s 3), vilket beskrivs i
följande citat från Scanias årsredovisning (1995, s 1):
Lika naturligt som det en gång var att föra de två bolagen samman för
att uppnå ökade synergier, var det nu naturligt att låta dem utvecklas
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var för sig. De industriella och finansiella skäl som en gång fanns för
sammanslagningen existerar inte längre. Renodling och kraftsamling är
naturliga konsekvenser av utvecklingen (…)Kärnan i det moderna
Scanias strategi präglas av fokusering på tunga lastbilar och bussar samt
fortsatt expansion på marknader i världen där tillväxten är stor.
Respondenterna på Scania menar att Scania agerade självständigt i Saab-Scaniakoncernen och att denna koncern kunde liknas vid ett holdingbolag. Splittringen
innebar därför inga större förändringar av utformningen av Scanias strategier och
styrsystem. En viktig förändring var dock att Scania, som varit det lönsammaste
bolaget i koncernen, nu kunde ta del av hela vinsten istället för att denna skulle gå till
moderbolaget. Enligt respondenterna var tillvaratagandet av synergier mellan Saab och
Scania generellt sett lågt då såväl Saab som Scania agerade som självständiga bolag. Ett
undantag är dock Scanias ansvar för drivarna i koncernen vilket ledde till synergier för
hela koncernen. Scanias förmåga att tillvarata synergier inom den egna affärsenheten
var enligt respondenterna stor under Saab-Scania-tiden. Att Scania gått från att vara en
affärsenhet i en holdingbolagsliknande organisation till att vara ett självständigt företag
borde dock ha påverkat förmågan att tillvarata synergier positivt.
Scania har under senare tid koncentrerat komponenttillverkningen för att öka
synergipotentialen i företaget. Scanias strategi när det gäller utveckling och produktion
har varit att ha full kontroll över strategiska huvudkomponenter för att kunna
garantera lastbilarnas driftsekonomi och utnyttjandegrad. Som tidigare nämnts i
presentationen av Scania, har Scania sedan 1996 koncentrerat den europeiska
komponenttillverkningen till produktionsenheterna i Sverige. Syftet har varit att samla
företagets investeringar och produktionsutveckling samtidigt som Scania knyter
produktionen och produktutvecklingen närmare varandra (Scanias årsredovisning
2002, s 26, intervju med Thomas Karlsson i Scania Inside, 14 augusti 2005).
Motsvarande koncentration har genomförts i Latinamerika (Scanias årsredovisning,
2002, s 26). År 2006 påbörjades koncentrationen av komponenttillverkningen inom
Sverige. Scania flyttade produktionen av växellådor som tillverkades i Sibbhult och
tillverkningen av axlar som tillverkades i Falun till Södertälje. Syftet var att säkra den
långsiktiga konkurrenskraften genom att placera produktion och utveckling nära
varandra (Aronsson, Dagens Industri, 14 mars 2006). Leif Östling (Scania World,
januari 2006) och Per Hallberg (Dagens Industri, 5 december 2005) menar att det är
en strategisk framgångsfaktor för Scania att forskning och utveckling sker nära
produktionen. Anledningen är att ett nära samarbete mellan produktion samt
forskning och utveckling leder till högre produkt- och produktionskvalitet. Leif
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Östling menar vidare att arbetet med SPS är en viktig förutsättning för att nå en ökad
produktivitet, men detta arbete måste också kompletteras med anpassning av
produktionsstrukturen. Den översyn av produktionsstrukturen som gjordes år 2006
syftade enligt Leif Östling till att öka produktiviteten och gör det möjligt att fortsätta
tillverkningen av komponenter i egen regi på ett kostnadseffektivt sätt och med en
hög kvalitet (Leif Östling, Scania World januari 2006). Att komponenttillverkningen
har koncentrerats geografiskt innebär att expertkunskap avseende tillverkningen av en
viss komponent finns samlad på samma ort. Dessutom minskar transportkostnaden
för frakt av komponenter mellan de olika fabrikerna, vilket sammantaget leder till en
högre synergipotential inom företaget. Att forskning och utveckling samt
tillverkningen av komponenterna sker på samma ort innebär att det är lättare att nå ett
väl fungerande samarbete mellan produktion samt forskning och utveckling. Det är
dessutom enklare för medarbetare inom forskning och utveckling att följa
tillverkningsprocesserna på plats för att se vad som behöver förbättras. Även denna
förändring kan tolkas som ett led i att öka företagets möjlighet att tillvarata synergier
inom koncernen.
År 2001 till 2005 strukturerade Scania om bussverksamheten för att nå synergier med
lastvagnar inom produktion och produktutveckling. Scania koncentrerade resurserna
för produktutveckling, produktion, inköp, marknadsföring och försäljning till
gemensamma enheter med ansvar både för lastbilar och busschassier (Scanias
årsredovisning 2001, s 25). Denna utveckling innebar således att lastbils- och
busstillverkningen blev ännu starkare relaterade till varandra då fler aktiviteter blev
gemensamma för de båda verksamheterna. År 2005 kunde resultaten av denna
samordning utläsas. En rad strukturella och strategiska förändringar resulterade i att
produktiviteten i busschassiproduktionen i Södertälje ökade med 50 procent.
Betydande samordningsfördelar uppnåddes även inom material- och logistikområdet.
Grunden för tillvaratagande av synergier mellan lastbils- och busschassier finns inom
produktutveckling, vilket Scania tog fasta på vid utvecklingen av det nya
bussprogrammet. Integrationen innebar att det blev enklare att arbeta med
gemensamma metoder och integrerade processer och arbetet med att öka
samutnyttjandet av komponenter mellan lastbilar och busschassier fortsatte (Leif
Östling i interntidningen Scania World, oktober, 2005). Att antalet gemensamma
komponenter i lastbils- och busstillverkningen ökade innebar att det totala antalet
komponenter i modulsystemet minskade. Det innebär att det krävs färre
arbetsmoment för att montera ett fordon och att medarbetarna därmed behöver
kunskap avseende färre komponenter. Ovanstående förändring är ytterligare ett
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exempel på att aktivitetsdelning är viktigt på Scania. Den starkare integrationen av
bussar och lastbilar ökade därmed företagets förmåga att tillvarata synergier.
6.3.2

SCANIAS AFFÄRSSTRATEGI

Scanias affärsstrategi, dvs. hur Scania väljer att positionera sig gentemot sina
konkurrenter, beskrivs utifrån Porters resonemang avseende produktens
differentieringsgrad. Nilsson och Dernroth (1995) menar att lastbilstillverkare kan
differentiera sin produkt genom kvalitet och lastbilens hållbarhet18. Åkeriägaren ställer
fordonets driftskostnad i relation till kostnaden för driftsfel för fordonet. Driftsfel är
inte bara kostsamma för ägaren i form av reparationskostnader utan även i form av
kostnader som uppstår p.g.a. leveranser som de ej kan genomföra (Nilsson och
Dernroth, 1995). Enligt respondenterna på Scania särskiljer följande
produktegenskaper Scanias lastbilar från konkurrenternas. Scanias lastbilar kan enligt
företagets respondenter skräddarsys i högre utsträckning än konkurrenternas. Scanias
produkter ger dessutom ägaren en låg totalkostnad då de är bränslesnåla och har en
god utnyttjandegrad (uptime). Scania har enligt respondenterna ett starkt varumärke
och lastbilarna marknadsförs som ”a premium brand” bland annat genom en attraktiv
design av lastbilarna och sidoprodukter såsom t.ex. ett eget klädmärke för
lastbilschaufförer. Scania kan p.g.a. ovanstående produktegenskaper, enligt
respondenterna ta ut ett något högre pris än konkurrenterna.
Enligt intervjuer med finansanalytiker Oskar Tjerngren, Carnegie (11 mars, 2008), med
Scaniachauffören Mikael Eklund på Vallentuna och Trading (11 mars, 2008) och
verkstadschefen på Wiklunds åkeri Sandro Romagnoly (10 mars, 2008) positionerar
Scania sig enligt följande. De menar att Scanias lastbilar ej kan skräddarsys i större
utsträckning än konkurrenterna. De menar istället att Scanias främsta
konkurrensmedel är produkternas image och att åkerierna är beredd att betala mer för
en Scanialastbil på grund av varumärket. De menar vidare att andrahandsvärdet på
dessa lastbilar är högre än konkurrenternas. Oskar Tjerngren menar även att
Scanialastbilens köregenskaper är betydligt bättre vilket bekräftas av en artikel av
Pröcki i NyTeknik (18 februari, 2004) som hävdar att Scania har en bättre körstabilitet
och förarkomfort än Volvo. Han menar vidare att Scanias design av lastbilen är ett

En lastbils hållbarhet mäts ofta i termer av ”downtime” vilket betyder den tid som lastbilen
ej kan köras p.g.a. reparationer och service (Nilsson och Dernroth, 1995). Motsatsen kallas
”uptime” och är den tid som lastbilen är tillgänglig för transport (Scanias respondenter).
18
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konkurrensmedel. Pröcki menar vidare att Scania byggt upp ett kvalitetssystem i
världsklass och har en genuin kvalitetsstämpel (ibid.).
Respondenterna på Scania menar att företaget positionerar sig gentemot företagets
konkurrenter genom att erbjuda en hög kvalitet. Scanias kvalitetsfokus bekräftas av en
granskning av Scanias årsredovisningar 1992-2006 samt av Scanias ekonomihandbok.
I Scanias ekonomihandbok (1980, kap 1, s 5) kan utläsas att: ”Vårt främsta
konkurrensmedel är våra produkters kvalitet” I Scanias årsredovisning från 1999
beskrivs detta tydligare:
Varumärket Scania har en stark identitet och Scanias produkter står för
prestige och hög prestanda. De löften som varumärket ger, måste
ständigt infrias i företagets möten med sina kunder. Endast genom hög
prestanda och kvalitet tillgodoses kundernas förväntningar på Scania.
Scania erbjuder prestigeprodukter, som kunderna ska kunna känna fullt
förtroende för. (Scanias årsredovisning, 1999, s 11)
Kvalitetsfokuseringen är tydlig på såväl koncern- som funktionsnivå. Respondenterna
beskriver hur högsta ledningen, däribland VD Leif Östling, med jämna mellanrum
besöker återförsäljare för att bilda sig en uppfattning om hur Scanias lastbilar upplevs.
Ett flertal ledande befattningshavare har enligt Johnsson och Bröms (2000, s 123)
också körkort för lastbilar så att de själva provkör både Scanias och konkurrenters
lastbilar för att säkerställa att Scanias lastbilar har den bästa komforten. Detta visar
deras intresse för produktens egenskaper samt skickar positiva signaler till
medarbetarna. Nilsson och Dernroth (1995) menar att Scania tillhör den grupp av
lastbilstillverkare som har den högsta kundupplevda kvaliteten. Detta stöds även av
Johnsson och Bröms (2000, s 122) som menar att Scania har en högre återköpsgrad än
konkurrenterna. Scania hamnar på 70-80 procent på de flesta marknader medan
konkurrenterna enligt författarna ligger på 50-70 procent (ibid.). Jansson (2006) menar
att Scania har ett fantastiskt varumärke och att företaget har lastbilmarknadens mest
lojala kunder. Brunninge (2005, s 117) beskriver Scanias image enligt följande:
With features like the V8 engine, which Scania has produced for more
than three decades, Scania has built up a ”King of the Road” image
and sees itself as the industry leader, both in terms of products and in
terms of economic performance.
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Som tidigare nämnts menar Leif Östling att företaget tillverkar komponenter på ett
kostnadseffektivt sätt och med en hög kvalitet (Leif Östling, Scania World januari
2006). Nilsson (1997) menar att Scania lyckats uppnå en kostnadseffektiv produktion
samtidigt som företaget tar ut en prispremie för produkten genom differentiering på
marknaden. Som nämnts i teorikapitlet menar dock Porter (1985) att det vanligtvis ej
går att kombinera en kostnadsledarskaps- och en differentieringsstrategi. Porters
modell har som tidigare nämnts kritiserats av författare som menar att det går att
kombinera dessa strategier om företaget t.ex. använder en avancerad
produktionsteknologi. Nilsson och Dernroth (1995) menar att Scania framgångsrikt
har kombinerat en kostnadsledarskaps- och differentieringsstrategi. Scania har enligt
författarna med hjälp av modulsystemet och standardisering av komponenter nått en
kostnadseffektiv produktion vilket skulle tyda på en kostnadsledarskapsstrategi. Vidare
menar författarna att Scania erbjuder produkter som av kunderna upplevs vara av god
kvalitet, vilket skulle tyda på en differentieringsstrategi. Nilsson och Dernroth (1995)
menar således att Scania lyckats kombinera Porters strategier på ett framgångsrikt sätt
och nått konkurrensfördelar utan att bli ”stuck in the middle”. Författarna menar att
Scania istället nått ”luck in the middle” (ibid).
Min analys utifrån Porters (1980, s 34-41) ramverk visar på följande resultat. Scanias
affärsstrategi kan likställas vid en differentieringsstrategi. Anledningen är att Scania har
en stark image och erbjuder produkter av hög kvalitet och tar ut en prispremie på
produkten vilket är kännetecken för en differentieringsstrategi. Leif Östlings (föredrag
17 juni, 2005) citat förstärker detta intryck ytterligare:
Scania producerar unika produkter och kan därför ta mer betalt. Ju
unikare produkt desto högre pris.
Att Scanias produkter är av god kvalitet bekräftas även av finansanalytiker Oskar
Tjerngren, Carnegie (11 mars, 2008), som menar att Scania har lägre garantikostnader
än konkurrenterna. Porter (1980, s 37) menar att även om ett företag bedriver en
differentieringsstrategi så kan kostnaderna ej ignoreras. Scanias medarbetare är dock
väldigt kostnadsmedvetna och modulsystemet samt standardisering av komponenter
medför, som Nilsson och Denroth (1995) beskrev, att låga tillverkningskostnader kan
uppnås. Exempel på att kostnadsmedvetenheten på Scania i nuläget är stor är att
medarbetarna i fabrikerna kan följa kostnaderna för produktionen via
informationstavlor alternativt dataskärmar och att ledande befattningshavare är väl
insatta i t.ex. kostnaden för direkt material för en lastbil. Scania har, enligt
respondenterna, uppnått lägre produktionskostnader än konkurrenterna, vilket betyder
93

att Scania även har inslag av kostnadsledarskap i affärsstrategin. Att Scania har något
lägre produktionskostnader än konkurrenterna bekräftas även av Oskar Tjerngren,
Carnegie (11 mars, 2008). Scanias affärsstrategi kan sammanfattningsvis sägas ha ett
tydligt kvalitetsfokus vilket tyder på att Scania har en differentieringsstrategi samtidigt
som Scanias modulsystem möjliggör att låga kostnader uppnås. Hur det går till
kommer närmare att beskrivas i avsnittet ”Funktionsstrategi”.
Porter (1985, s 19-20) menar att ett företag framgångsrikt kan kombinera en
kostnadsledarskaps- och differentieringsstrategi, men bara om konkurrenterna är
”stuck in the middle”, om företaget har enorma stordriftsfördelar, eller om företaget
innehar exklusiva rättigheter till en teknisk innovation. Ovannämnda författare som
menar att det är möjligt att kombinera en differentierings- och
kostnadsledarskapsstrategi ger alla Toyota alternativt Scania som exempel. Detta
borde tyda på att det är svårt att uppnå konkurrenskraft genom att kombinera en
kostnadsledarskapsstrategi och en differentieringsstrategi (ibid). Nedan redogörs för
affärsstrategiska förändringar på Scania mellan 1992 och 2006 som påverkat
differentieringsgraden.
När efterfrågan i västra Europa dämpades under början av 90-talet, så hamnade
kostnadseffektivitet i fokus. Vikande efterfrågan innebar hårdare konkurrens, vilket i
sin tur ökade kraven på produktivitetsförbättringar och intensifierad kostnadskontroll.
Trycket på effektivitetshöjningar var särskilt stort i Sverige, eftersom den svenska
kostnadsutvecklingen hade skenat iväg jämfört med de vikigaste konkurrentländerna.
Att öka kostnadsmedvetenheten på alla nivåer i organisationen var därför ett av Leif
Östlings högprioriterade områden. Budgeten blev ett viktigt styrinstrument i detta
sammanhang (Giertz, 1991, s 553). Att det inledningsvis under studieperioden var ett
starkt kostnadsfokus på produkten bekräftas av Scanias respondenter. Vid
millenniumskiftet påbörjades dock en tydligare kvalitetsfokusering. Det berodde på att
det var en stor uppgång av garantikostnaderna för 4-serien, vilken introducerades i
mitten på 90-talet, som ledde till att Scania var tvungna att satsa mer på kvalitet. En
rad förändringar såsom att avsätta tid för regelbundna kvalitetsmöten inom
produktionen, tillsättandet av så kallade förbättringsgrupper som bestod av
medarbetare inom produktionen som arbetade aktivt med att förbättra produkternas
kvalité samt en tätare uppföljning av avvikelser i produktionen genomfördes. Dessa
förändringar har enligt respondenterna lett till att kvaliteten på produkterna har
förbättrats men att Scania tappat lite fokus vad gäller kostnader. Budgeten som hade
ett starkt kostnadsfokus byttes också ut mot rullande prognoser, vilket kommer att
beskrivas senare. En utmaning för Scania blir nu att hitta en balans mellan kvalitets94

och kostnadsfokus19. Scanias satsning på god kvalitet har medfört högre kostnader för
forskning och utveckling och företaget behöver finna en lösning på hur dessa ska
täckas. En lösning kan vara att försöka öka försäljningsvolymen så att de fasta
kostnaderna kan fördelas på ett större antal enheter (jmf Saab-Scanias årsredovisning
1994, s 15).
6.3.3

SCANIAS FUNKTIONSSTRATEGI

I detta avsnitt beskrivs förändringar av Scanias produktionsstrategier mellan år 1992
och 2006 och en klassificering utifrån Hayes och Wheelwrights (1979) samt Ward et
als (1996) typologi görs. De fabriker som ingår i studien är Scania Chassiverkstad,
Scania Motortillverkning Montering, Scania Transmissionstillverkning samt Scania
Hyttproduktion. För att öka läsarens förståelse för Scanias produktionsstrategi
beskrivs inledningsvis historiken bakom funktionsstrategins utformning.
After 1950, Scania faced the same challenge that Toyota had to
overcome - that of producing variety and high quality at low cost.
(Johnson och Bröms, 2000, s 115-116)
Scania bemötte denna utmaning genom att designa lastbilar som var skräddarsydda
efter kundens behov. Scanias fokus på designen av lastbilen grundade sig på att
företaget efter andra världskriget ville växa genom att exportera lastbilarna till så
många olika marknader som möjligt. Detta betydde att de skulle behöva designa
lastbilar som skulle tåla vitt skilda klimat, terränger och vägförhållanden. För att kunna
bemöta kundernas önskemål på dessa skilda marknader, till en låg kostnad,
vidareutvecklade Scania under 1950-talet sitt modulsystem. Redan vid denna tidpunkt
påbörjade Scania arbetet med att producera motorer och hytter för både bussar och
lastbilar utifrån filosofin att finna så många gemensamma komponenter som möjligt.
Därigenom kunde antalet komponenter som behövdes i produktionen minska
(Johnson och Bröms, 2000, s 115-116). Scania har sedan dess, med hjälp av

Från och med 1995 och fram till idag har Scania haft som strategi att integrera framåt, dvs.
de har köpt upp många distributörer för att säkerställa en hög servicenivå. Från och med 1995
har servicedelen växt kontinuerligt. År 1997 initierades även kundfinansiering. Dessa förändringar torde vara ett tecken på att differentieringsgraden har ökat. En avgränsning görs dock till
området ”Production & Procurement” och det är därför endast produktionsstrategin och produktionsstyrningen av företagets fysiska produkter som behandlas inom ramen för denna avhandling.
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95

modulsystemet, kunnat producera en stor variation av lastbilar med hög kvalitet till
lägsta möjliga kostnad (ibid, s 118). Scanias modulsystem har medfört att Scania har
kunnat uppnå lägre kostnader och större produktflexibilitet än sina konkurrenter (ibid,
2000, s ix). Johnson och Bröms (2000, s 26) menar att ett stort antal olika
produktvarianter ej behöver leda till ökad komplexitet och därmed högre kostnader.
De menar vidare att om arbetet organiseras för att undvika komplexitet behöver inget
val mellan differentiering och massproduktion göras. Författarna anser att Toyota har
lyckats med detta genom sitt produktionssystem och att Scania lyckats kombinera en
differentieringsstrategi med låga kostnader genom sitt modulsystem (Johnson och
Bröms, 2000, s ix). Detta stöds även av Pil och Cohen (2006) som menar att företag
kan minska kostnaderna för differentiering genom att använda ett antal huvudmoduler
i flera olika produkter. De menar vidare att modulsystem kan minska komplexiteten i
tillverkningsprocessen. Detta beror enligt Johnson och Bröms (2000, s 123) på att
modulsystemet leder till att Scania behöver mycket färre komponenter än
konkurrenterna för att tillverka samma lastbil. Att en så stor andel av komponenterna
är gemensamma mellan Scanias olika lastbilar är den huvudsakliga anledningen till att
Scania kan producera ett stort antal olika lastbilar till en låg kostnad (Johnson och
Bröms, 2000, s 123). Den höga andelen av gemensamma komponenter gör det möjligt
att undvika kostnader och komplexitet som är förknippat med att göra förändringar av
lastbilens design (Johnson och Bröms, 2000, s 123). Enligt Brunninge (2005, s 117)
har Scanias modulsystem varit en viktig framgångsfaktor för företaget och författaren
menar vidare att ingen konkurrent lyckats skapa ett liknande system. Porter (1985, s
20) hävdar att:
The ability to be both low cost and differentiated is a function of being
the only firm with the new innovation, however. Once competitors also
introduce the innovation, the firm is again in the position of having to
make a tradeoff. (Porter 1985, s 20)
Scanias förmåga att kombinera låga tillverkningskostnader med hög kvalitet är med
andra ord möjlig så länge som ingen konkurrent introducerar ett liknande
modulsystem. Modulsystemet är därför en central del av Scanias kärnkompetens.
Olhager (2000) anger Scania som exempel på ett företag med ett framgångsrikt
modulsystem. Scanias modularisering omfattar chassi, motorer, transmissioner
(växellådor, kardanaxlar och slutväxlar), ramar, axlar, hytter etc.(ibid) År 2000 bestod
Scanias lastbilsmoduler av tre sorters chassi, fyra olika motorer, fyra olika
transmissioner och femton sorters hytter. En stor utmaning för Scanias är därför att
standardisera dessa moduler så att de passar ihop. Exempelvis så passar samtliga
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motorer ihop med de olika chassivarianterna. De ovan angivna modulerna innehåller i
sin tur mindre moduler. Exempelvis så innehåller varje motor en
förbränningskammarmodul. Små förändringar i sammansättningen av modulerna kan
på så vis förändra lastbilens egenskaper (Johnson och Bröms, 2000, s 118). Kunden
har därmed stora möjligheter att själv utforma sin lastbil. De olika valmöjligheterna
kan kombineras på många olika sätt även om det finns begränsningar. Kunden fyller i
ett formulär med cirka 150 frågor20, av vilka många har flera svarsalternativ. Utifrån
dessa önskemål och de tekniska möjligheterna byggs sedan den kundspecifika
lastbilen.
De positiva effekterna på produktionen av modulariseringen är många. Artiklarna
grupperas till familjer med få varianter. Antal artikelnummer i en Scanialastbil är 8 000,
jämfört med traditionella lastbilstillverkare som har cirka 12 000 artikelnummer. Enligt
Olhager (2000, s 83) använde hela Scanias lastbilsprogram år 2000 endast ca 20 000
artikelnummer, att jämföra med andra tillverkare som har minst dubbelt så många.
Med färre antal artikelnummer följer vanligtvis reducerad kapitalbindning i produkter i
arbete och mindre behov av golvyta för buffertar. Tillverkningen sker i större serier
för att minska inverkan av omställningstiderna i verktygsmaskinerna och antalet
verktyg som krävs är färre. Komponent- och slutmonteringen förenklas genom
kortare upplärningstid och minskad risk för förväxling av komponenter och felaktig
montering. Även förebyggande underhåll och reservdelshållning förenklas och blir
billigare. Sammantaget leder detta generellt sett till att produktionen blir mer lönsam
(Olhager, 2000, s 83).

20

Antalet frågor varierar för olika marknader och applikationer.
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Figur 17: Scanias modulsystem (Scanias årsredovisning 2006, s 24)

Scanias modulsystem har inneburit att Scania under studieperioden ej varit lika
volymberoende som dess konkurrenter. Anledningen är enligt respondenterna att
modulsystemet bidragit till lägre tillverkningskostnader, vilket inneburit att Scania ej
behöver sälja lika stora volymer som konkurrenterna för att täcka
produktionskostnaderna. Att Scania ej varit så volymberoende är en av de bidragande
orsakerna till att företaget enligt respondenterna varit mindre konjunkturkänsligt än
dess konkurrenter, vilket är en stor fördel i en konjunkturkänslig bransch. Företaget
har på så vis, trots vikande försäljningsvolym, varit lönsamt även i lågkonjunkturer.
Indeed, despite a very cyclical market for heavy trucks, Scania has been
profitable in every year since 1934. (Johnson och Bröms, 2000)
Modulsystemet har förändrats under studieperioden. Scania har strävat efter att
minska antalet komponenter i systemet. Exempelvis präglades år 1996 av
struktureringsåtgärder för att uppnå högre effektivitet bland annat i form av färre
komponenter i modulsystemet, och för att ställa om hela produktionssystemet i
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Europa till den nya lastbilsgenerationen (4-serien). En genomgripande ombyggnad av
produktionsapparaten genomfördes så att alla europeiska fabriker skulle kunna
producera Scanias nya lastbilsgeneration. Kring årsskiftet inleddes motsvarande
omställning även av den latinamerikanska produktionen. Produktionskostnaderna för
4-serien skulle, enligt Scanias årsredovisning 1996, minska jämfört med den tidigare 3serien. Anledningarna var flera. Det krävdes färre artiklar för att montera 4-serien,
automatiseringen av produktionen var högre och utrustningen var nyare. En ny
bussgeneration introducerades dessutom under samma år som successivt integrerades
i Scanias globala produktionssystem. Denna förändring ledde till en ökad integration
mellan lastbilar och bussar. År 1998 färdigställdes omställningen till 4-serien (lastbilar
och bussar). Därmed hade Scania ett globalt produktionsprogram, vilket innebar att
samtliga produktionsenheter tillverkade 4-serien. Övergången till 4-serien och fortsatt
utveckling av de nya produkterna, sänkte antalet komponenter i Scanias produktion
med 40 procent till cirka 13 000 komponenter. (Scanias årsredovisning 1998, s 11)
Hur man tillverkningen går till sammanfattas i Scanias produktionsstrategi. Scanias
produktionsstrategi har förändrats under den valda studieperioden. Enligt Johnson
och Bröms (2000, s 131-132) menade många ledande befattningshavare på Scania
fram till slutet av 90-talet att batch-produktion var att föredra. Genom att minska
antalet komponenter i modulsystemet, kunde företaget massproducera varje
komponent i stora batcher och långa produktionsserier. Massproduktionen av
komponenter antogs bidra till låga kostnader och därmed Scanias möjlighet att sälja
kundanpassade fordon till konkurrenskraftiga priser (ibid).
Runt sekelskiftet ansåg dock Scania att produktionsstrategin, som en följd av
kvalitetsproblemen och höga garantikostnader, som beskrevs i avsnittet affärsstrategi,
behövde ses över. Tankarna kring att förändra produktionen så att den skedde i
mindre batcher påbörjades. Ett ökat fokus på kvalitet i affärsstrategin påverkade
därmed hur produktionen skulle organiseras. I Scanias dokumentation avseende SPS
kan följande utläsas:
Consumption-controlled production requires small batches and short
turnaround. It also requires strengthening our competitive edge by
only producing what is ordered - faster and at lower costs than our
competitors (Scanias productionsystem, 2001, s 30).
Vid denna tidpunkt var Scanias mål att all produktion skulle ske i form av
enstyckstillverkning, vilket skulle leda till att avvikelser lättare skulle kunna identifieras.
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En före detta VD för Toyotas21 motortillverkning i Amerika uttrycker fördelarna med
enstyckstillverkning enligt följande:
If some problem occurs in one piece flow manufacturing the whole
production line stops. In this sense it is a very bad system of
manufacturing. But when production stops everyone is forced to solve
the problem immediately. (Liker, 2004 ,s 87)
Enligt respondenterna har Scania gått ifrån tankesättet som tidigare använts vid
tillverkningen i stora batcher. Detta tankesätt baserades på att fel kunde rättas till
senare. I och med införandet av SPS blev Scania dock mer avvikelsefokuserade. Per
Hallberg (9 juni, 2005) menar att ”den största förändringen som skett under
studieperioden är att Scania gått från förlåtande till icke förlåtande
produktionssystem”. Det betyder att avvikelser från standard utan reaktion från
medarbetarna ej accepteras. Arbetet med att minska och i vissa fall ersätta
batchtillverkningen med enstyckstillverkning påbörjade Scania i slutmonteringen och
gick sedan bakåt i produktionskedjan. Första steget var att gå mot ”daglig Batch”
inom monteringen. Därefter har övergången skett successivt. I början av 90-talet
skedde tillverkningen av komponenter i stora batcher som i bästa fall kunde ställas om
två gånger per månad. År 2006 kunde batcherna däremot ställas om flera gånger i
veckan. Liker (2004, s 88) menar att det finns följande nackdelar med
batchtillverkning:
Large batches of standardized material sit in a queue at each stage of
the production process and wait for long periods of (wasted) time until
they are moved to the next stage of production.
År 2006 tillverkades hytter och sidobalkar enligt principen enstyckstillverkning.
Övergången från tillverkning i stora till mindre batcher och i vissa fall
enstyckstillverkning har inneburit att ställtiderna har minskat väsentligt. Scanias motiv
för att minska batcherna var förutom den ökade kvalitetsfokuseringen, att minska

Scanias produktionsstrategi och produktionsstyrning är influerade av Toyotas produktionssystem.
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ledtiden och kapitalkostnaden22. Att batcherna minskades berodde på att Scania
fokuserade på kapitalrationalisering i form av att minska det bundna kapitalet. Under
1992 till 2006 har ledtiderna sammantaget minskat med två veckor.
Den tekniska flexibiliteten, dvs. förmågan att hantera volym- och mixförändringar i
produktionen har förändrats under studieperioden. Redan år 1992 var flexibilitet i
produktionen av stor betydelse för möjligheten att anpassa produktionsvolymen till
efterfrågan och på så vis kunna möta kundens individuella önskemål (Saab-Scania
Holdinggruppens årsredovisning 1992, s 13). Respondenterna på Scania menar att det
är svårt att prognostisera efterfrågan på kort sikt och att det därför är viktigt att
produktionen är flexibel. Förmågan att hantera volymförändringar har ökat genom att
avtal avseende bemanning med icke fast anställda, samt avtal avseende flexibel
arbetstid har slutits. Avtalet avseende flexibel arbetstid trädde i kraft år 1996 för
merparten av de anställda inom den europeiska verksamheten. Syftet var att Scania
skulle få ökade möjligheter att möta variationer i efterfrågan på ett kostnadseffektivt
sätt (Scanias årsredovisning, 1997 s 20). Den flexibla arbetstiden innebär att den
individuella arbetstiden kan variera mellan 35 och 45 timmar. Utnyttjandet av den
flexibla arbetstiden innebär att produktionen kan justeras utan att bastakten ändras.
Detta har varit möjligt då det under slutet av studieperioden funnits outnyttjad
kapacitet vid flertalet produktionsenheter. Vid behov av kapacitetsökning arbetar
således medarbetarna mer och vid behov av kapacitetsminskning arbetar de mindre.
År 2002 skrevs avtalet som tillät fler visstidsanställda än vad LAS tillåter. Denna
förändring ledde till att Scania kan anställa fler medarbetare när
produktionskapaciteten behöver ökas och enklare friställa medarbetare när kapaciteten
behöver minskas.
Den tekniska flexibiliteten har dessutom ökat genom att komponentutbytet mellan
olika länder har förbättrats under studieperioden. Scania har idag ett väl fungerande
globalt komponentutbyte, vilket innebär att komponenter som behövs på en ort kan
beställas från andra produktionsorter. Även denna förändring har lett till att Scanias
förmåga att hantera volymförändringar har ökat. Scanias förmåga att hantera
mixförändringar har också ökat under den valda studieperioden. Förklaringen till det
är att modulsystemet har utvecklats under studieperioden vilket har lett till att antalet

Härmed följer en kort förklaring av kapitalbindning. Det material som lagerhålls i förråd,
produkter i arbete eller färdigvarulager binder kapital. Vid produktion mot kundorder finns kapitalbindning i förråd och i produkter-i-arbete under produktionsfasen (Olhager, 2000, s 24).
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produktvarianter har ökat. Däremot har flexibiliteten vad gäller produktförändringar
utöver det ordinarie produktsortimentet minskat vilket har lett till att ledtiden för
kundspecifika lösningar, har ökat. Anledningen är att det nu ställs högre krav på
förberedelser inför produktförändringar vilket har lett till att ledtiden för förändringen
nu är längre. Att flexibiliteten vad gäller kundspecifika lösningar utöver det ordinarie
sortimentet har minskat har lett till en säkrare och stabilare process och kvaliteten har
blivit högre. Tyvärr leder denna förändring till att det tar längre tid för kunden att
erhålla specifika lösningar som ej ingår i det ordinarie sortimentet.
Scania har sammanfattningsvis genomfört en rad betydelsefulla förändringar av
produktionsstrategin som har lett till att den tekniska flexibiliteten har ökat. En
klassificering enligt Hayes och Wheelwrights (1979) typologi åskådliggör dock inte
dessa förändringar. Scania skulle inom ramen för denna typologi hela tiden ha bedrivit
batch-tillverkning. För att nyansera diskussionen beskrivs funktionsstrategin utifrån
såväl teknisk flexibilitet som komplexitet. En kompletterande klassificering görs därför
utifrån Ward et als (1996) typologi.
Scanias bearbetning har blivit mer automatiserad under den valda studieperioden.
Robotar utför mycket av det arbete som inledningsvis utfördes manuellt. Arbetet vid
bearbetningen handlar nu framförallt om övervakning. Den tekniska komplexiteten
har därmed ökat under studieperioden. Sammantaget har Scanias tekniska flexibilitet
och komplexitet ökat under studieperioden. Scanias funktionsstrategi kan därför enligt
Ward et als (1996) typologi år 2006 beskrivas som en ”Lean competitor”. Det betyder
att Scania applicerar en funktionsstrategi som både strävar efter kostnadseffektivitet
och differentiering. Det möjliggörs genom att Scanias produktionsstrategi har en hög
teknisk komplexitet vilket leder till att såväl ekonomiska skalfördelar som teknisk
flexibilitet kan uppnås. Betydelsefulla inslag för att möjliggöra denna funktionsstrategi
är appliceringen av JIT, den höga beläggningen av maskinerna och tillämpandet av
kontinuerliga förbättringsprocesser (jmf. Ward et al, 1996).
6.4

SAMMANFATTNING SCANIAS STRATEGIER

Scanias bedriver en aktivitetsdelningsstrategi på koncernnivå där synergipotentialen
har ökat under den studerade tidsperioden. Scania ingick i början av studieperioden i
holdingbolaget Saab-Scania där båda bolagen agerade som självständiga bolag och
förmågan att tillvarata synergier mellan företagen var låg. Att Scania blev ett
självständigt bolag med ett tydligt fokus på kärnverksamheten ökade därmed
företagets synergipotential. Scania har dessutom koncentrerat den europeiska
komponenttillverkningen
till
Sverige
och
koncentrerar
nu
även
102

komponenttillverkningen inom Sverige. Att produktionen av lastbilar och bussar blir
allt mer integrerad genom att allt fler komponenter är gemensamma leder också till en
ökad synergipotential.

Figur 18: Tidslinje över koncernstrategiska förändringar mellan 1992 och 2006

Scania bedriver en kombinerad differentierings- och kostnadsledarskapsstrategi.
Produkterna kännetecknas av hög kvalitet och hög grad av kundanpassning.
Scanialastbilens design, körstabilitet och förarkomfort anses vara bättre än
konkurrenternas, vilket i kombination med företagets starka image leder till att
företaget kan ta ut en prispremie. Ett bevis på Scanias höga kvalitet är att företaget har
lägre garantikostnader än konkurrenterna. En kostnadseffektiv produktion uppnås
genom Scanias modulsystem. Fokuseringen på kvalitet har ökat under studieperioden
bland annat till följd av ökade garantikostnader i slutet av 90-talet relaterade till
introduktionen av 4-serien. Differentieringsgraden har därmed ökat under
studieperioden.

Figur 19: Tidslinje över affärsstrategiska förändringar mellan 1992 och 2006

Scanias funktionsstrategi har förändrats under den valda studieperioden. Scania
tillverkade sina produkter enligt batch-principen fram till slutet av 90-talet och därefter
påbörjades en omställning av produktionen mot mindre batcher och
enstyckstillverkning. En intressant iakttagelse här är att det för Scanias del ej var
framgångsrikt att marknadsföra sig som ett ”premium brand” där kunden förväntade
sig att erhålla en produkt av god kvalitet och samtidigt applicera en
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produktionsstrategi inriktad mot masstillverkning i stora batcher. Följden blev att
kvalitén blev lidande och garantikostnaderna höga. För att öka produkternas kvalitet
var Scania istället tvungna att fokusera på att finna avvikelser i produktionen vilket är
lättare vid mindre batcher eller enstyckstillverkning. Att arbetstiden blev flexibel 1996
och att fler visstidsanställda tilläts år 2002 har lett till att flexibiliteten vad gäller att
möta förändringar i efterfrågan har ökat. Det globala produktionssystemet har
inneburit att komponentutbytet mellan Europa och Latinamerika har underlättats
vilket också bidragit till en ökad flexibilitet vad gäller att möta volymförändringar. Den
tekniska flexibiliteten har på så vis ökat. Den tekniska komplexiteten har ökat genom
att automatiseringen i bearbetningsprocessen har ökat.

Figur 20: Tidslinje över produktionsstrategiernas utveckling mellan 1992 och 2006

Utifrån Nilsson och Rapps (2005) modell har följande klassificeringar av Scanias
omgivning och strategier år 1992 och 2006 gjorts. Tabellen åskådliggör även de
förändringar som har kunnat identifieras mellan år 1992 och 2006 vad gäller
omgivning och strategier. En intressant iakttagelse är att Scania lyckats kombinera
differentiering och kostnadsledarskap.
Undersökningsvariabler 1992
2006
Förändring
Omgivningens stabilitet
Relativt hög osäkerhet Relativt hög osäkerhet Ökad grad av osäkerhet
Koncernstrategi
Aktivitetsdelning
Aktivitetsdelning
Ökad synergipotential och
realisering av synergier
Affärsstrategi
Differentiering och
Differentiering och
Ökad differentieringsgrad
kostnadsledarskap
kostnadsledarskap
Funktionsstrategi
Batch
Batch
Ökad teknisk flexibilitet
och komplexitet

Tabell 6: Tabell över klassificering av Scanias omgivning och strategier samt
identifiering av förändringar som skett under studieperioden.
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7

SCANIAS EKONOMIOCH PRODUKTIONSSTYRNING

För att i analysavsnittet kunna diskutera om Scanias utformning och användning av ekonomi- och
produktionsstyrningen bidrar till att skapa en integrerad styrning redovisas nedan Scanias ekonomioch produktionsstyrning på koncern- och funktionsnivå. En klassificering görs även utifrån den
tentativa modellens variabler. Då styrningen på Scania till stor del är tvärfunktionell beskrivs
planerings- och uppföljningsrutiner för Scanias ekonomi- och produktionsstyrning gemensamt.
Utifrån dessa rutiner identifieras styrningens och informationens karaktär samt det tidsperspektiv
som Scania applicerar. Därefter beskrivs Scanias styrfilosofi för produktionsflödet samt
kundorderpunkten.

7.1

TVÄRFUNKTIONELL STYRNING PÅ SCANIA

Scanias beslutsstruktur baseras på en utpräglad möteskultur. Merparten av mötena är
tvärfunktionella där både representanter från ekonomi- och produktionssidan deltar.
Vid ett flertal möten deltar dessutom representanter från såväl koncern- som
funktionsnivån. Respondenterna på Scania beskriver Scanias planerings- och
uppföljningsrutiner utifrån dessa möten och då både ekonomiska och mer
produktionsinriktade frågor tas upp på mötena kan det ibland vara svårt att särskilja
Scanias ekonomi- och produktionsstyrning. Att Scanias planering och uppföljning har
skett i form av tvärfunktionella möten under den valda studieperioden är således
intressant ur ett integrerat styrningsperspektiv.
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Respondenterna på Scania beskiver ofta den tvärfunktionella kunskap som finns på
Scania som unik. Scania arbetar aktivt med jobbrotation och alternativa karriärvägar
vilket innebär att en medarbetare inom t.ex. logistik kan få möjlighet att arbeta med
ekonomifrågor, vilket leder till att förståelsen för verksamheten är stor.
Respondenterna på Scania menar att medarbetarna pratar ”samma språk” och att
förståelsen mellan medarbetare verksamma inom ekonomi och produktion har ökat
under studieperioden. En anledning till detta är att den centrala ekonomifunktionen
decentraliserades till fabrikerna, vilket innebar att varje fabrik fick ansvar för den egna
enhetens ekonomi. Kommunikationen mellan koncern- och funktionsnivå
förbättrades väsentligt och kunskapen avseende ekonomiska parametrar ökade i
fabrikerna. Att varje produktionsenhet fick en egen ekonomichef har även inneburit
att kommunikationen mellan ekonomi och produktion har ökat, då ekonomichefen på
respektive fabrik är med i processerna och känner till verksamheten. Förändringar
inom företagets styrsystem, såsom övergång från budget till prognos, har påverkat
samarbetet positivt, vilket kommer att beskrivas närmare i senare avsnitt. De
huvudsakliga instrument som Scania applicerat för att styra ekonomi och produktion
sammanfattas i nedanstående tabell.
Styrinstrument
1992-1996
Strategisk planering
Rullande femårsprognos
Investeringsplan
Kapacitetsplan
Produktionsplan
Budget
Produktkalkyl
Nyckeltal

Styrinstrument
1997-2006
Strategisk planering
Finansiellt scenario
Investeringsplan
Kapacitetsplan
Produktionsplan
Prognos
Produktkalkyl
Nyckeltal
Leveransvärden

Tabell 7: Scanias ekonomi- och produktionsstyrning 1992-2006

Även om vissa styrsystem i ett teoretiskt perspektiv kan klassificeras som antingen
ekonomistyrning (t.ex. budget och produktkalkyl) eller som produktionsstyrning (t.ex.
kapacitets- och produktionsplan) har jag i den empiriska redogörelsen valt att redovisa
dessa tillsammans. Syftet är att ge läsaren en bild av Scanias tvärfunktionella styrning
på ett rättvisande sätt.
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Under den valda studieperioden har en rad förändringar skett avseende Scanias
styrsystem. Fram till år 1997 bestod de huvudsakliga styrinstrumenten på lång sikt av
strategiska planer, rullande femårsprognoser, investeringsplaner och kapacitetsplaner.
På kort sikt styrde Scania genom produktionsplan, budget, produktkalkyler i form av
för- och efterkalkyler samt nyckeltal. Under studieperioden har den strategiska
planeringen förändrats. Efter Scanias börsintroduktion lades större fokus på
strategiarbetet och Scania fick nya verktyg för att formulera och implementera
strategier. Den långsiktiga planeringen på Scania har förändrats då de rullande
femårsprognoserna ersatts av finansiella scenarios med något kortare tidsperspektiv.
Även den kortsiktiga planeringen har förändrats genom att Scania ersatt den årliga
budgeten med prognoser baserade på kvartal och att ansökan avseende
investeringsmedel numera sker varje kvartal istället för på årsbasis. Ovanstående
styrinstrument samt förändringar av dessa beskrivs närmare nedan.
7.2

PLANERING OCH UPPFÖLJNING

7.2.1

STRATEGISK PLANERING OCH UPPFÖLJNING

Den övergripande planeringen kallades mellan 1992 och 1999 Scanias strategiska
planering. Denna planering behandlade frågor som större modifieringar av existerande
produkter, införande av nya produkter och produktområden och samarbeten med
andra tillverkare etc. (Ekonomihandboken, 1980, kap 3, s 2). Syftet med den
strategiska planeringen var att använda företagets samlade resurser på bästa möjliga
sätt. Frågor som analyserades i den strategiska planeringsprocessen kunde mer konkret
t.ex. vara hur Scania skulle agera om konkurrenter tog fram nya och bättre lastbilar.
Diskussionen kunde då handla om hur Scania skulle bemöta detta i
produktutvecklingen och vilken inverkan det skulle få på efterfrågan av Scanias
produkter. Hur detta skulle ske specificerade Scania i rullande femårsprognoser som
beskrivs i kommande avsnitt (Scanias ekonomihandbok, 1980, kap 3, s 2-3).
Fram till år 1995 var Scania en affärsenhet i Saab-Scania koncernen och även under
denna period hade Scania en egen strategisk planering som genomfördes av den
centrala planeringsfunktionen. Den strategiska planeringen sammanställdes i en
strategipärm som redovisades för koncernledningen. Intrycket är att Scania ej använde
formaliserade verktyg för strategiformuleringsprocessen i början av studieperioden23.

Jag har ej haft möjlighet att studera hur strategiarbetet på koncernnivå gick till på SaabScania mellan 1992 och 1995.
23
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En anledning skulle kunna vara att Scania inledningsvis ingick som en division i SaabScania koncernen och ej tvingades arbeta med koncernstrategiska frågor på samma
sätt som de behövde som ett självständigt börsnoterat företag. Torbjörn Boije (5 maj,
2006) menar att ”Strategisk planering aldrig i realiteten har varit en central
ekonomifråga” och Peter Härnwall (2 maj, 2005) menar att ”Strategierna på Scania i
många fall skrivs i efterhand”. Empiriinsamlingen tyder dock på ett det skett ett antal
förändringar mellan år 1992 och 2006 som påverkat strategiarbetet. Till följd av
Scanias börsintroduktion 1996 ökade företagets intresse för strategifrågor. Detta
berodde på att aktiemarknaden ställde nya krav på kommunikation och
dokumentationen. Det var först i samband med börsintroduktionen som Scanias
strategi dokumenterades och beskrevs i skrift mer formellt. Vid denna tidpunkt
introducerades en avdelning på Scania som ansvarade för företagets strategiarbete.
Det hade även tidigare funnits en strategiavdelning på Scania, men den fungerade
framförallt som en statistik- och omvärldsbevakningsavdelning. Ytterligare ett tecken
på den ökade strategifokuseringen var att Scania år 1999 införde två formella verktyg
för strategiformulering och implementering: ”Global Management Summit” och
”Strategic Update”.
Global Management Summit är ett diskussions- och förankringsforum avseende
Scanias koncernstrategi, där Scanias 350 högsta cheferna deltar. Konferensen pågår
under två dagar och brukar hållas i november varje år. Under dessa två dagar deltar
cheferna i work-shops, företagsspel samt interaktiva diskussioner angående Scanias
strategi. Resultaten från denna konferens är en viktig del av beslutsunderlaget för
fastställandet av strategierna. Dessa dokumenteras sedan per verksamhetsområde.
Förhoppningen är att den kunskap som erhålls under dessa två dagar sedan sprids
vidare till respektive chefs ledningsgrupp och verksamhetsområde. Det finns dock
inga fastlagda rutiner för hur kunskapsöverföringen skall ske. Införandet av Global
Management Summit har enligt respondenterna lett till att cheferna tvingats ”lyfta
blicken” och se på Scania som en helhet istället för att enbart fokusera på den egna
verksamhetens strategi.
Scanias strategiska plan, Strategic Update, infördes under åren 1999 och 2000.
Strategic Update sammanställs under första kvartalet varje år och ges ut under våren
varje år. Den strategiska planen finns i en tryckt utgåva samt visas på företagets
intranät. Syftet med Strategic Update är att kommunicera ut strategibudskapet. Denna
skrift är Scanias huvudsakliga strategidokument och innehåller övergripande strategier,
principer och nyckeltal. Inom Scania pågår flera parallella strategiprocesser. Varje
produktionsenhet ska under det första kvartalet varje år sammanställa en strategisk
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plan och rapportera den till koncernnivån. Detta sker samtidigt som Strategic Update
sammanställs på koncernnivå och koncernledningen håller sitt årliga strategimöte.
Åsikterna om denna process går isär bland respondenterna. Några menar att
strategiprocessen bör ske löpande inom hela organisationen under hela året. Andra
menar att dessa processer skulle kunna samordnas bättre så att funktionsenheternas
planer skulle kunna beaktas och sammanställas före koncernledningens årliga möte.
Strategic Update färdigställs på koncernnivå och därefter får stabsfunktionen för
ekonomi granska planen och slutligen fördelas informationen ut till de olika fabrikerna
som får granska planen. Respondenterna på funktionsnivå menar att strategiarbetet
inte är någon toppstyrd process utan att det finns en bra dialog mellan koncern- och
funktionsnivån. Detta leder till att det att det ej är några överraskningar i Strategic
Update när den ges ut.
Respondenterna på Scania menar att det ej är några större förändringar inom Strategic
Update mellan åren. De strategiska planer som produktionsenheterna rapporterar in
brukar heller inte innehålla några överraskningar. Om det är några större förändringar
ska produktionsenheterna helst rapportera in detta tidigare. Strategic Update är enligt
respondenterna av stor betydelse, då ekonomistyrningen tar avstamp i denna. Ett
exempel på hur det kan gå till är att den strategiska planen innehåller olika
fokusområden varje år. Ett år lades extra stort fokus på att minska kapitalbindningen
genom kortare ledtider. Ekonomifunktionen på koncernnivå utvecklade då ett nytt
nyckeltal, kapitalbindning i lager, vilket följdes upp på de olika produktionsenheterna.
Förändringar i Strategic Update kan avspeglas i ekonomistyrningen relativt snabbt. Ett
nytt nyckeltal kan implementeras i hela organisationen på ett kvartal.
Strategiarbetet skiljer sig något åt mellan produktionsenheterna. Inom Scania
Chassiverkstad är den strategiska planen inte så konkret. Vid strategiska förändringar
tillsätts en projektgrupp och projekten följs upp varje kvartal. Scania
Transmissionstillverkning använder däremot Strategic Update som bas i den egna
produktionsenhetens strategiarbete. I Strategic Update finns ett separat avsnitt
avseende produktionen och utifrån denna beskrivning sätter produktionsenheten mål
och fastställer aktiviteter som sedan kopplas till fyra fokusområden. På så vis bryts
koncernstrategin ned till funktionsnivån. Den strategiska planen konkretiseras genom
att mål och aktiviteter sätts upp för de kommande tolv månaderna. Det brukar inte
vara några radikala förändringar i den strategiska planen mellan åren utan
strategiarbetet på Scania Transmissionstillverkning är en kontinuerlig process. Där
följs de strategiska aktiviteterna upp varje kvartal. Under detta möte diskuteras om
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utvecklingen i stort går åt rätt håll. Mötet är ej enbart reaktivt utan även ett
framåtblickande och strategiskt möte.
Inom Scania Motortillverkning Montering läggs ej så stor vikt vid att bryta ner målen
från Strategic Update till den egna produktionsenheten. En respondent menar att
förändringarna i Strategic Update är så små att denna process ej är nödvändig. Istället
läggs stort fokus på att planera vilka aktiviteter som behövs för det kommande året
inom produktionsenheten samt hur dessa ska genomföras. Scania Motortillverkning
Montering följer sedan upp aktiviteterna varje kvartal.
Scania Hyttproduktion har en ambitiös process för strategiarbetet varför denna
beskrivs mer i detalj. Den strategiska planen i Scania Hyttproduktion skrivs varje höst.
Även här tar strategiarbetet avstamp i Strategic Update. Planen uttrycks i form av ett
balanserat styrkort där nyckeltal kopplas samman med mål och aktiviteter. De sista tre
åren har även kritiska framgångsfaktorer kopplats till varje fokusområde (se bilaga 12).
Varje år väljs dessutom ett specifikt fokusområde. År 2006 fokuserades aktiviteterna
på SPS-utveckling samt kopplade flöden. I produktionsenheten Scania
Hyttproduktion är den strategiska planen till stor hjälp i planeringen av verksamheten.
Strategiarbetet går till enligt följande.
Strategic Update översätts till en strategisk plan för Scania Hyttproduktion. Den
strategiska planen bryts sedan ner till taktiska planer med aktiviteter och nyckeltal för
kommande perioder. Det strategiska arbetet översätts på produktionschefsnivå genom
att de definierar egna mål och aktiviteter i taktiska planer. Nästa nivå som definierar
mål och aktiviteter är verkstadschefsnivå och därefter genomför produktionsledarna
samma process. På så vis bryts målen ner till varje organisatorisk nivå. Scania
Hyttproduktion lägger stor vikt vid att kommunicera ut den strategiska planen och år
2006 gjordes detta under två veckor. På Scania Hyttproduktion delas uppföljningen av
den strategiska planen upp i tre perioder. Vid två tillfällen uppdateras den strategiska
planen och under det tredje tillfället så skrivs årsplanen. Produktionsledarna har
dessutom ett uppföljningsmöte en gång per månad för att följa upp den taktiska
planen. Hur mycket tid man avsätter samt vilken vikt man fäster vid strategiarbetet
skiljer sig därmed mellan Scanias produktionsenheter.
7.2.2

LÅNGSIKTIGA EKONOMISKA PROGNOSER

I början av studieperioden, mellan 1992 och 1996, var ett stort antal personer och
avdelningar involverade i företagets långsiktsplanering. Exempelvis så var
företagsledningen,
produktionsavdelningar,
ekonomiavdelningen
och
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personalavdelningen involverade. Som planeringsverktyg användes rullande
femårsprognoser som bestod av följande delprognoser. Försäljningsavdelningarna
redovisade sin tro på volymutveckling och typutveckling för de kommande sex åren.
Med dessa beräkningar som grund kalkylerades sedan maskin- och ytbehov, vilket
resulterade i en investeringsprognos. Avdelningscheferna bedömde därefter sitt
kommande
personalbehov
vilket
analyserades
av
personalavdelningen.
Ekonomiavdelningen utarbetade sedan utifrån försäljnings-, personal- och
investeringsprognosen en ekonomisk prognos som bland annat bedömde
resultatutvecklingen och finansiella behov. Försäljningsavdelningen lämnade slutligen
en ny bedömning för sitt leveransbehov för de kommande två åren. Dessa volymer
utgjorde sedan basen för budgetarbetet. Femårsprognoserna tog ej hänsyn till
störningar. Rullande prognoser utgjorde således ett långsiktigt planeringsverktyg som
framförallt baserades på monetär information.
År 1997 ersattes de rullande femårsprognoserna med finansiella scenarios som
efterfrågas av och görs åt styrelsen varje år. Det kan t.ex. vara ett scenario för de
kommande tre åren. Denna rapport innehåller volym, kostnader, intäkter,
resultaträkning, kassaflöde samt investeringsprognoser. Ett antal riskbedömningar
görs också avseende vad som händer om priset, volymen eller valutan går upp och
ner. Rapporten presenteras i oktober eller december varje år. Skillnaden mellan det
finansiella scenariot och den tidigare femårsprognosen är att det finansiella scenariot
är mindre detaljerat och tar hänsyn till förändringar på Scania och i omgivningen och
planeringshorisonten har blivit kortare. En respondent beskriver förändringen som att
Scania gått från en avancerad till en enklare modell för långsiktsplanering. Finansiella
scenarios utgör ett långsiktigs planeringsverktyg på Scania och baseras på monetär
information.
7.2.3

KAPACITETSPLAN

Den långsiktiga produktionsplaneringen på Scania består framförallt av kapacitets- och
investeringsplanering. I detta avsnitt kommer kapacitetsplaneringen som sker i form
av ett tvärfunktionellt möte att beskrivas. Rutinerna för kapacitetsplaneringen har ej
förändrats mellan 1992 och 2006. Kapacitetsplaneringsmötet hålls varje höst och
syftar till att planera Scanias produktionsvolym. Mötet förbereds väl av
marknadsavdelningen som gör prognoser över förväntade volymer. Kapacitetsmötet
utmynnar i kapacitetsplaner för det kommande året, för de kommande fem åren och
för de närmaste tio åren. Dessa planer uppdateras årligen. Volymen delas upp i olika
volymsteg, för närvarande 80 000 fordon, 90 000 fordon och 100 000 fordon. Under
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mötet diskuteras vilka investeringar som behövs för att kunna uppnå de olika
volymstegen.
Kapacitetsplanen på funktionsnivå erhålls från koncernnivå och täcker samma
tidsperioder. Kapacitetsplanen är väldigt tydlig. Det blir enligt respondenterna på
funktionsnivå oftast inga överraskningar i kapacitetsplanen då ledande
befattningshavare på koncernnivå har en bra överblick över kapaciteten.
Kapacitetsplaneringen revideras årligen också på funktionsnivå och volymstegen är
desamma som på koncernnivå. Hur viktigt det är att planera kapaciteten beror på
produktionsenhetens verksamhet. Inom bearbetning är det viktigt att planera
kapaciteten då investeringar i nya maskiner eventuellt kan behövas. Investeringar kan
även behövas inom monteringen. Skillnaden är dock att inom monteringen så regleras
kapaciteten genom bemanning vilket leder till att det inte är fullt så viktigt att planera
kapaciteten inom denna verksamhet, då högre kapacitet kan erhållas genom fler skift,
rekrytering och upplärning etc. Scanias kapacitetsstrategi kan kategoriseras som en
kombination av ”Lag” och ”Lead”- strategi, dvs. en så kallad ”Tracking”-strategi
föreligger. Det betyder att Scania ej väntar med att justera kapaciteten tills det att
efterfrågan har förändrats, dvs. en ”lag”-strategi. Scania applicerar ej heller en ”leadstrategi” som innebär att företaget justerar kapaciteten innan efterfrågan förändras.
Scania tillämpar istället en ”tracking”-strategi där kapaciteten anpassas till efterfrågan.
Då Scania ej känner till den faktiska efterfrågan för det kommande året, används
prognoser och uppskattningar avseende förväntade volymer som underlag. Denna
kapacitetsstrategi har ej förändrats under studieperioden. Svårigheten i att
prognostisera efterfrågan på kort sikt innebär dock att Scania haft både under- och
överkapacitet i fabrikerna. Scania tillverkade i början av 90-talet mot släp och låg
ständigt efter i produktionen. Detta förändrades dock i och med övergången från
push- till pull-strategi år 1992. I början av år 2006 hade Scania istället överkapacitet i
samtliga fabriker förutom i Latinamerika. Kapacitetsplanen utgör sammanfattningsvis
ett långsiktigt styrinstrument som baseras på icke-monetär information och
planeringen sker på samma sätt på koncern- som funktionsnivå.
7.2.4

INVESTERINGSPLAN

Scania delar in beslut avseende investeringarna i investeringar på lång samt på kort
sikt. På lång sikt planeras Scania produktionsinriktning, expansion och lokalisering etc.
Dessa strategiska beslut baseras på underlag och kalkyler av mycket omfattande
karaktär. När det gäller beslut på medellång sikt, behöver Scania beräkna och planera
sammansättningen av produktionsresurser i befintliga anläggningar. För såväl beslut
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på medellång som på lång sikt utarbetas investeringskalkyler som beslutsunderlag.
(Scanias ekonomihandbok, 1980, kap 3, s 5).
Varje år görs än idag en investeringsplan, vilken är mer konkret än kapacitetsplanen
och därför innehåller mer detaljer än kapacitetsplanen. Ekonomistabsfunktionen på
koncernnivå konsoliderar de enskilda produktionsenheternas investeringsplaner. I
investeringsplanerna anges planerade investeringar. Respondenterna på Scania menar
vidare att investeringarna styrs hårt. Anledningen är att investeringsplanen lägger fast
företagets framtida inriktning för en längre period. Hur investeringsplanen ser ut
skiljer sig mellan bearbetning och slutmontering. Generellt sett så är krävs det större
investeringar i bearbetning än montering. Anledningen är som tidigare nämnts att det
inom bearbetning krävs investeringar i dyra maskiner medan slutmonteringen oftast
behöver investeringar i form av rekryteringar av medarbetare. För rekrytering av
medarbetare behövs ingen investeringsplan.
Medarbetare på såväl koncern- som funktionsnivå anser att uppföljningsrutinerna för
investeringarna avseende t.ex. lönsamhet är otillräckliga och att det ej finns några
tydliga rutiner för hur det går till. Ett undantag är Scania Hyttproduktion som
utvecklat en egen modell för investeringsuppföljning där samtliga investeringar över
20 000 SEK följs upp. Sammantaget har styrningen av investeringar varit hård under
studieperioden så till vida att besluten som fattas avseende investeringar betraktades
som bindande avtal och avvikelser från investeringsplanen ej accepterades. Planeringsoch uppföljningsrutiner för investeringsplanen har ej förändrats under studieperioden.
För att produktionsenheterna ska kunna ansökan om medel för investeringar, hålls ett
tvärfunktionellt möte kvartalsvis, som Scania kallar ”äskande av pengar för
investeringar”. Planerade aktiviteter omsätts i detta möte till fysiska investeringar.
Exempel på investeringar kan vara maskiner som slitits ut och behöver bytas ut, nya
fabriker som ska byggas, investeringar som behövs för att öka kapaciteten etc. Vid
dessa möten granskas investeringarna hårt och detaljerad information samlas in. Inför
dessa möten krävs stor förberedelse från produktionsenheterna då informationen som
ska redovisas är detaljerad och måste motiveras noggrant. Styrningen vad gäller
ansökan av medel för investeringar är hård på Scania. En förändring som skett under
studieperioden är att ansökan om investeringsmedel tidigare gjordes en gång per år
men numera görs den kvartalsvis vilket av respondenterna upplevs ge en ökad
flexibilitet.
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7.2.5

PRODUKTIONSPLAN

Produktionsplaneringen på Scania sker i form av ett tvärfunktionellt möte som hålls
varje månad. Mötet förbereds noggrant enligt följande process. Som ett första steg
kommer ett förslag avseende marknadsbehovet in via den centrala
marknadsavdelningen till den centrala produktionsplaneringen. Detta behov omsätts
av den centrala produktionsplaneringen på koncernnivå till ett förslag på
produktionsplan. Produktionsenheterna får en indikation och granskar förslaget och
ett beredande förplaneringsmöte hålls på funktionsnivå. Ett undantag utgörs av Scania
Hyttproduktion där förplaneringsmötet har tagits bort, då man anser att rutinerna är
så väl inarbetade att detta möte ej längre behövs. Förplaneringsmötet på funktionsnivå
sker också månatligen och produktionsenheterna uppskattar då den kommande
produktionsvolymen och bastakten i produktionen planeras. Ett produktionsmöte
hålls därefter månatligen på koncernnivå där den högsta ledningen deltar. Mötet på
koncernnivå är ett beslutande möte. Enligt respondenterna på funktionsnivå har den
högsta ledningen stort förtroende för produktionsenheterna vilket leder till att
förslaget på produktionsplan från funktionsnivå inte brukar förändras. Denna
information vidarebefordras därefter till funktionsnivå. Respondenterna på
funktionsnivå beskriver produktionsplaneringsprocessen som en centraliserad
beslutsprocess med ett stort lokalt ansvar och inflytande från produktionsenheterna.
På produktionsplaneringsmötet på koncernnivå fattas sedan beslut om
produktionsvolym och bastakt under ledning av VD. Produktionsvolymen för de
kommande sex månaderna planeras. Sexmånadersplanen delas även in i mer
detaljerade månadsplaner. Produktionstakten bestäms därefter utifrån det volymbehov
som finns för perioden. Produktionsenheterna verkställer därefter planen. Inom tre
månader kan produktionen ställas om med +/- 15 %. Historiskt sett så har bastakten
förändrats cirka tre gånger per år. Den fastställda bastakten gäller till dess att beslut
avseende ny bastakt fattas på koncernnivå, vilket endast kan ske på
produktionsplaneringsmötena. Om en enskild fabrik behöver justera takten på kort
sikt kan fabrikerna utnyttja den flexibla arbetskraften. Att produktionstakten ligger fast
för den kommande tidsperioden betyder att Scanias planeringsstrategi kan likställas vid
en ”level”-strategi. Den flexibla arbetstiden och möjligheten till visstidsanställningar
medför dock att flexibiliteten i Scanias planeringsstrategi är något högre än vid
tillämpning av en traditionell ”level”-strategi. Produktionsplaneringsstrategin har ej
förändrats under studieperioden Produktionsplanen utgör sammanfattningsvis ett
kortsiktigt styrinstrument som baseras på icke-monetär information då planen
resulterar i hur många lastbilar som ska produceras.
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7.2.6

BUDGET/PROGNOS

Mellan 1992 och 1996 utgjorde budgeten det främsta ekonomiska hjälpmedlet för att
styra Scanias verksamhet (Scanias ekonomihandbok, 1980, kap 4, s 3). Budgetens
huvudsakliga syfte var kostnadsplanering samt att utgöra måttstock vid
kostnadsuppföljning. Det väsentliga arbetet under kostnadsuppföljningen var att
analysera varför de verkliga kostnaderna och förutsättningarna skiljde sig från de
budgeterade (Scanias ekonomihandbok, 1980, kap 4, s 3). Budgeten sågs som ett
bindande avtal och avvikelser från budgeten accepterades ej. Ett undantag fanns dock.
Kostnadsavvikelser som kunde hänföras till förändringar i produktionsvolymen
accepterades alltid. Grundprincipen var att budgeten skulle beskriva den verksamhet
och de aktiviteter som skulle genomföras under det kommande året (Scanias
ekonomihandbok, 1980, kap 4, s 2). Budget användes på årlig basis inom Scania och
alla dotterbolag rapporterade sin budget till den centrala ekonomifunktionen. År 1997
avskaffades budgeten centralt och ersattes av prognoser. Enstaka produktionsenheter
kan dock fortfarande använda budget om de anser att det passar den enskilda
enhetens verksamhet.
År 2006 ansåg respondenterna på Scania att prognoserna utgör företagets
huvudsakliga instrument för att styra ekonomin. Prognoserna är rullande och tas fram
för det kommande året, uppdelat på de fyra framförvarande kvartalen. Prognosen ska
enligt Scanias ekonomihandbok REDMAN bygga på en realistisk bedömning av det
förväntade utfallet gällande volym, intäkter och kostnader för den aktuella perioden
(REDMAN, 2005, s 35-36). Produktionsenheterna rapporterar prognoserna till
ekonomifunktionen på koncernnivå. Prognoserna följs upp genom tvärfunktionella
möten som hålls varje kvartal (REDMAN, 2005, s 35-36). På prognosmötena
revideras det närmaste kvartalet. Då prognoserna innehåller samma parametrar som
Scanias resultat- och balansräkning fungerar dessa möten även som förberedelse för
redovisningen. Diskussionerna på mötena tar avstamp i prognosen och den
rapporterande enheten får förklara eventuella avvikelser från tidigare prognoser.
Medarbetare som rapporterar avvikelser känner ofta till dessa på förhand och
presenterar därför åtgärder för att rätta till dem redan vid avrapporteringsmötet. Det
är väldigt sällan som avvikelser rapporteras direkt till ekonomifunktionen på
koncernnivå utan dessa klaras vanligtvis av på funktionsnivå. Det är endast väldigt
stora avvikelser som rapporteras upp till koncernnivå. Att avvikelser uppstår är ej
allvarligt men avvikelser utan reaktion är däremot allvarligt. När avvikelser uppstår
diskuteras detta i mindre grupp efteråt. Prognoserna används framförallt som en
volymestimering. De kvartalsvisa uppföljningarna ger Scania möjlighet att följa upp
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om det finns förutsättningar för att leverera det antal fordon som företaget utlovat. På
produktionsenheterna används även prognoserna som en slags kostnadsuppföljning.
Prognosen ska enligt Scanias ekonomihandbok ses som ett åtagande från de
rapporterade enheterna (REDMAN, 2005, s 35-36). Respondenterna på Scania anser
dock att införandet av prognoser och därmed den kvartalsvisa uppföljningen har
medfört en större möjlighet att justera kostnader.
Införandet av prognos har inneburit att flexibiliteten att justera
kostnader har ökat. Prognoserna är ett mer förlåtande system vad
gäller kostnader som ej direkt kan relateras till produktionsvolymen, än
budgeten. (Torbjörn Boije, 11 april, 2006)
Prognoserna tar hänsyn till när verkligheten förändras. (Ulf Fromholz,
27 november, 2007)
Prognoserna har därmed inneburit en ökad flexibilitet att förändra ekonomistyrningen
när förändringar i omgivningen eller inom företaget uppstår. En anledning till att
budgeten ersattes av prognoser var just att omgivningen förändrades i en allt snabbare
takt, vilket ledde till att styrsystemet behövde ses över. En planeringshorisont på ett år
ansågs vara för lång. Förutom att konkurrensen hårdnade ökade rörligheten vad gäller
såväl inflation som valuta. På såväl koncern- som funktionsnivå menar
respondenterna att den information som presenterades i budgeten var inaktuell.
Budgetprocessen gick till enligt följande. På funktionsnivå gjordes budgeten för det
kommande året redan i oktober månad. I januari månad, ett och ett halvt år senare,
skedde sedan budgetuppföljningen. Produktionsenheterna erhöll då ett kuvert med
budgetutfallet från den centrala ekonomifunktionen. Kuvertet innehöll en ekonomisk
återblick där budgeten jämfördes med verkligt utfall och i de fall som en differens
fanns så redovisades denna. Vid denna tidpunkt fanns inget direkt samarbete mellan
den centrala ekonomifunktionen och produktionsenheterna. Respondenter på
funktionsnivå menar att det därför var svårt att få feedback på produktionsenhetens
budget från den centrala ekonomifunktionen och budgetprocessen blev en
internpolitisk process. På funktionsnivå har införandet av prognoser inneburit att den
information som redovisas har blivit mer aktuell och därmed mer relevant.
Ytterligare en anledning till att budgeten ersattes av prognoser var att Scania initierade
Scanias produktionsstyrning (SPS) där fokus lades på arbetsmetoder som skulle
genomsyra hela organisationen. Resultat- och detaljstyrning fick då mindre betydelse.
Prognoser blev därmed en bättre lämpad styrform på Scania. Scania kommunicerar,
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som en del av SPS, ut vikten av att älska avvikelser. Detta skulle vara svårt vid en
budget som görs en gång per år, men är lättare vid prognoser som revideras fyra
gånger per år. Respondenterna menar att de kvartalsvisa avstämningarna leder till att
kunskapen avseende vad som påverkar de ekonomiska parametrarna i prognoserna
ökat. De kvartalsvisa uppföljningarna leder dessutom till att förändringar i t.ex.
kostnader ej kan ”rättas till” senare under året alternativt döljas, vilket förekom på den
tiden som budget användes på Scania.
Att budgeten ersattes av prognoser berodde även på att budgetarbetet medförde
mycket administration. Budgeten baserades på samtliga konton i Scanias kontoplan.
Fördelen var att produktionsenheten fick en detaljerad genomgång av ekonomin varje
år men nackdelen var att budgetprocessen blev väldigt tidskrävande. En stor skillnad
mellan budget och prognos är just detaljrikedomen. Budgeterna var mycket mer
detaljerade än vad prognoserna är. På såväl koncern- som funktionsnivå menar
respondenterna att införandet av prognoser har medfört att administrationen har
minskat väsentligt. Slutligen influerades även Scania av att det sedan en tid tillbaka var
modernt att hävda att man skulle ta bort budgeten vilket t.ex. Handelsbanken gjorde.
Att införa prognoser har dock ej enbart varit enkelt och vid börsintroduktionen fick
Scania kritik för sina prognoser av aktiemarknaden som ansåg att informationen i
dessa var otillräcklig. Det var en omställningsperiod innan prognoserna började
fungera tillfredsällande då det inledningsvis innebar att företaget hade svårt att hitta
relevanta jämförelseparametrar. Att jämföra de nya prognoserna med den tidigare
budgeten var svårt. Anledningen var att prognoserna hade en kortare tidshorisont och
var mindre detaljerade än budgeten. Det tog därför tid innan medarbetarna kunde
hitta relevanta jämförelseparametrar. Från och med år 2000 fungerade processen
bättre och år 2006 jämfördes prognosen för första kvartalet med prognosen för
samma kvartal föregående år osv.
Även om prognoserna precis som budgeten ses som ett bindande avtal har det nu, på
grund av att prognoserna genomförs på kvartalsbasis, blivit lättare att korrigera
siffrorna om det skett förändringar samt att diskutera varför dessa förändringar har
inträffat. Intervjuer med medarbetare på funktionsnivå bekräftar dessutom att
dialogen har blivit bättre mellan koncern- och funktionsnivå och att förståelsen för
verksamheten har ökat. Det tyder på att förändringen att gå från budget till prognos
innebär att styrningen har blivit något lösare till sin karaktär och att tidsperspektivet
har blivit kortare i och med övergången från årsbasis till kvartalsbasis. Informationen i
prognoserna baseras fortfarande på monetär information. Skillnaden är dock att det
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nu förs en öppen dialog där även frågor av icke monetär karaktär diskuteras. Fokus
har förflyttats från att enbart diskutera kostnader till att även diskutera frågor avseende
bemanning och volym. Dialogen mellan koncern- och funktionsnivå har sammantaget
blivit mer interaktiv. Det betyder att istället för att leta efter utfallsdifferenser i
budgeten diskuteras nu hur verksamheten kan förbättras vid de kvartalsvisa
prognosavstämningarna.
7.2.7

LEVERANSVÄRDEN

Leveransvärden infördes år 1997 och betyder beslutad kostnadsnivå. Syftet med
leveransvärdet är att tydliggöra ansvaret för ekonomiskt utfall och på ett enkelt sätt
kunna följa upp graden av måluppfyllelse. Leveransvärdena utgör kostnadsstyrning
utifrån ett marknads- och konkurrentperspektiv snarare än det traditionella interna
perspektivet. Leveransvärdena kan användas som bas för prissättning av produkterna
men även för att undersöka om artiklar/komponenter bör produceras internt eller om
de kan produceras billigare av en extern leverantör. Målet för varje produktionsenhet
är att sänka leveransvärdena.
Leveransvärdet ska företrädesvis fastställas utifrån två utgångspunkter: Dels genom att
genomföra en ”Benchmark” gentemot konkurrenterna för att identifiera vad
motsvarande artikel/komponent från en annan leverantör kostar. Dels genom att
undersöka vad kunden är villig att betala. Genom baklängesräkning erhålls sedan ett
”bör-värde” för produktionskostnaden. Leveransvärdelistan fastställs av
företagsledningen år 1 och gäller i princip tills förutsättningarna förändrats. Ändringen
i ”prislistan” kan göras p.g.a. omvärldsförändringar, ändrat pris hos konkurrenterna,
ändrat produktinnehåll, skärpta krav på effektivitet etc. Ändringen ska inte ske p.g.a.
målavvikelse under ett enskilt år. Leveransvärdena ska inte annat än i undantagsfall
justeras löpande under året. Värdena omprövas vart tredje till vart femte år. Det är
således ett mått som ska fungera som riktmärke under en längre tid (REDMAN, 2005,
s 7-11).
Åsikten avseende huruvida leveransvärden är ett betydelsefullt styrinstrument eller inte
går isär mellan koncern- och funktionsnivå. På koncernnivå menar respondenterna att
styrinstrumentet är av stor betydelse och att stora resurser har lagts ner på att föra ut
kunskap avseende detta i organisationen. Leveransvärden används på funktionsnivå
men respondenterna på denna nivå anser inte att det är ett viktigt
planeringsinstrument. På funktionsnivå används inte leveransvärdena som en
”kostnadsbenchmark” utan snarare som ett underlag för produktkalkyler som beskrivs
nedan. Därför styr produktionsenheterna hellre efter verklig kostnad per enhet än
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efter leveransvärden som de uppfattar som inaktuella. Respondenter på såväl koncernsom funktionsnivå menar att leveransvärdena behöver revideras oftare än vart femte
år. Sammantaget kan sägas att leveransvärden är ett långsiktigt styrinstrument som
baseras på monetär information men som ej används som ett strategiskt planeringsoch uppföljningsverktyg på funktionsnivå. Planeringsrutinerna vad gäller
leveransvärden skiljer sig därför åt mellan koncern- och funktionsnivå.
7.2.8

PRODUKTKALKYLER

Scania har använt produktkalkyler under hela studieperioden. Upprättandet av
produktkalkyler sker huvudsakligen på grund av två skäl: Dels är Scania intresserade
av vad produkterna kommer att kosta och använder därför förkalkyler som
planeringsverktyg, dels vill företaget veta vad produkterna verkligen har kostat och i
detta syfte används efterkalkyler som uppföljningsverktyg.
Mellan 1992 och 1996 gick processen till enligt följande. Kostnader för de olika
produkterna i produktmixen kalkylerades i en produktkalkyl. Handlingsfriheten i
kalkylsituationen var tämligen låst och medarbetarna hade bland annat
produktionsprogram och budget att utgå ifrån. Då gjorde man produktkalkyler som
omfattade ett år framåt och sammanföll med budgetåret, dvs. ett kalenderår.
Produktkalkylen var till ledning för hur befintliga kapacitetsresurser kunde utnyttjas
mest effektivt ur ett ekonomiskt perspektiv (Scanias ekonomihandbok, 1980, kap 3, s
5). Förkalkylen baserades på planer och uppskattningar medan efterkalkylen baserades
på verklig förbrukning av tid och material. Förkalkylerna talade om hur mycket
företagets produkter kostade att tillverka om allt gick efter uppgjorda planer. En väl
genomarbetad förkalkyl gav Scania möjlighet att fånga upp och analysera eventuella
avvikelser mot verkligheten. Förkalkylerna fungerade på så vis som ett mätinstrument
och analyserna gav Scania erfarenhet som företaget kunde utnyttja i framtida kalkyler.
Förkalkylen var då det viktigaste underlaget vid fastställande av försäljningspriset
(Scanias ekonomihandbok, 1980, kap 4, s 10). I den tidigare redovisningsmodellen
användes förkalkylerad resultatredovisning som sedan justerades med kalkyldifferenser
av olika slag exempelvis budget-, kalkyl-, och sysselsättningsdifferenser. Även
efterkalkylerna var knutna till redovisningsmodellen. År 1997, i samband med
budgetarbetets upphörande, lyftes dock kalkylmodellen ur redovisningsmodellen och
blev därmed ej längre beroende av bokslutscykeln. I de fall en rapport med verkliga
bokslutssiffror passar som efterkalkyl kan dessa dock fortfarande användas.
Mellan 1997 och 2006 har produktkalkylerna genomförts enligt följande process på
Scania. Vid införandet av nya produkter genomför forskning och utveckling
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tillsammans med inköp och produktion noggranna produktkalkyler och vid etablering
av nya produktionsenheter genomförs också produktkalkyler för att beräkna den
framtida produktionskostnaden. Denna process går till enligt följande. Förkalkylen
fastställs inom den ovan nämnda tvärfunktionella gruppen. Förkalkylen resulterar i ett
målvärde för produktionskostnaden som Scania kallar leveransvärde. Leveransvärdet
ska jämföras i den utsträckning det är möjligt. Chassi och Hytt är t.ex. svåra att
jämföra mot konkurrenter. En sådan jämförelse kan inte göras utan att kontakt tas
med konkurrenter som av naturliga skäl ej lämnar ut dessa uppgifter. På artikelnivå
kan däremot leveransvärden fastställas och här fungerar de som underlag inför beslut
avseende om man ska producera artiklarna internt eller om dessa kan produceras
billigare av en extern leverantör. Om så är fallet outsourcas denna produktion.
Leveransvärdet jämförs sedan med faktisk kostnad. Den räknas fram genom en
efterkalkyl där eventuella målavvikelser uppmärksammas. Dessa efterkalkyler
genomförs på såväl artikel- som komponentnivå samt för hela lastbilen. En förändring
som skett under studieperioden är dock att produktionsenheterna ej längre genomför
förkalkyler löpande. Under studieperioden har istället efterkalkylerna fått en större
betydelse. Kostnaden för varje produkt jämförs globalt för att finna ”best practice”.
Detta sker genom att ett antal ledande befattningshavare har fått ansvar för att
koordinera olika produktgrupper på global basis. På så vis kan kostnaderna för
respektive produkt jämföras mellan de olika produktionsorterna. Produktkalkylerna
utgör ett monetärt styrinstrument på kort sikt.
7.2.9

NYCKELTAL

Under hela studieperioden har ett antal nyckeltal uppdelade på fyra fokusområden
varit av betydelse för Scanias styrning av såväl ekonomin som produktionen. Scanias
nyckeltal används enligt respondenterna framförallt som ett uppföljningsverktyg.
Scania har i stort sett använt samma nyckeltal mellan 1992-2006 och majoriteten av
nyckeltalen används på global basis. Det finns mellan tio och femton nyckeltal som är
gemensamma för alla fabriker inom Production & Procurement. Nyckeltalen fastställs
av ledningsgruppen för Production & Procurement och det är endast något enstaka
nyckeltal som förändras mellan åren. Majoriteten av nyckeltalen (cirka 75 procent) är
av icke-monetär karaktär, vilket är vanligt förekommande på företag som applicerar en
differentieringsstrategi där kvalitet är av stor vikt (jmf. Chenhall, 2003). Anledningen
till att icke-monetära mått är av vikt på Scania är enligt respondenterna att de har en
högre träffsäkerhet och är mer pedagogiska än monetära mått. Det finansiella
resultatet är givetvis av stor betydelse på Scania. För att nå ett bra finansiellt resultat
krävs dock att medarbetarna förstår hur de kan påverka resultatet. En viktig
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förutsättning för att nå goda ekonomiska resultat på Scania är t.ex. en hög
leveranssäkerhet. Genom att medarbetarna i fabrikerna erhåller mål för
leveranssäkerheten i procent som de kan följa via dataskärmar alternativt
informationstavlor arbetar de också aktivt med att nå detta mål. De vet att de konkret
kan förbättra leveranssäkerheten genom att minska antalet driftsstopp etc. Det är på så
vis enklare att förstå hur ett målvärde för leveranssäkerheten i procent ska uppnås, i
jämförelse med hur ett finansiellt resultat för produktionsenheten alternativt för
koncernen som helhet ska uppnås. Tanken är att konkreta, väl utformade ickemonetära mätetal ska leda till goda ekonomiska resultat på lång sikt. Scania har
applicerat icke-monetära mått under hela studieperioden. En skillnad är dock att
andelen icke-monetära nyckeltal har ökat.
På koncernnivå kallas sammansättningen av nyckeltal ej för balanserade styrkort
medan däremot produktionsenheterna benämner nyckeltalen som styrkort.
Nyckeltalen liknar styrkort då de är uppdelade i olika fokusområden. På Scania delas
de gemensamma nyckeltalen för Production & Procurement in i följande
fokusområden: Personal, kvalitet, leverans och kostnader. Inom personalområdet följs
följande nyckeltal upp: Flexibilitet vad gäller bemanning, utförande av
utvecklingsplaner för alla medarbetare samt sjukfrånvaro. Inom kvalitetsområdet följs
följande faktorer upp: Antal kritiska avvikelser som upptäcks, antal produkter som
följer Direct run24 samt kvalitén på de produkter som köps in. Antalet avvikelser delas
in i tre kategorier: C står för Critical och dessa avvikelser anses vara allvarliga då de
kan leda till att fordonets livslängd påverkas negativt. M står för Major och betyder att
det är betydande avvikelser men att dessa ej påverkar fordonets livslängd. Slutligen
står S för Standard som betyder att avvikelserna är så små att kunden ej kommer att
märka av dem. Samtliga avvikelser följs upp, men avvikelser inom kategorierna C och
M följs upp särskilt noggrant. Kvaliteten på inkommande varor mäts vid behov, dvs.
om förtroendet för leverantören minskat. Det görs genom en ankomstkontroll på
inkommande gods. Scania anser att det är av betydelse att både mäta kvalitén på
inkommande och utgående gods för att se var i värdekedjan som eventuella
kvalitetsproblem uppstår. Vad gäller fokusområdet leverans följer Scania upp
leveranssäkerhet och omsättningshastigheten på lager. För fokusområdet kostnader
mäts: Antal producerade lastbilar per anställd, produktionskostnad per lastbil samt

Direct run betyder antalet produkter som går igenom monteringen utan att några efterjusteringar behöver genomföras.
24
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prisutvecklingen på direkt och indirekt material. Varje år väljs dessutom ett extra
fokusområde. År 2005 utgjordes detta av kostnaden för att introducera nya produkter
och ledtiden från order till leverans (Global strategy applied to operations, 2005).
Utöver de gemensamma nyckeltalen för Production & Procurement kan fabrikerna
välja att följa upp kompletterande nyckeltal. De nyckeltal som främst skiljer sig åt
mellan produktionsenheterna är nyckeltal avseende miljö och personal (se bilaga 11).
Enligt respondenterna på Scania följs de genensamma nyckeltalen upp av medarbetare
inom ekonomi och produktion på såväl funktions- som koncernnivå. Syftet med
nyckeltalen är framförallt att mäta om de metoder som Scania arbetar efter leder till att
Scania kan uppnå uppsatta målnivåer för nyckeltalen. Ett flertal nyckeltal är kopplade
till ett bonussystem som Scanias medarbetare, med undantag av ledande
befattningshavare, sedan 1996 är berättigade till. Bonussystemet baseras på följande
nyckeltal: Antal producerade fordon per anställd, Direct run och antal lösta avvikelser.
Bonussystemet baseras därmed på ett urval av de nyckeltal som Scania följer upp i den
dagliga verksamheten. De ledande befattningshavarna är sedan 1996 berättigade till ett
annat bonussystem som baseras på finansiella resultatmål. Samma princip som
genomsyrar nyckeltalen genomsyrar också bonussystemen. Det betyder att det på
Scania i slutändan alltid är det finansiella resultatet som räknas. Ledande
befattningshavare anses ha störst möjlighet att påverka detta och utvärderas därför
utifrån deras förmåga att förbättra det finansiella resultatet. För att nå ett bra
finansiellt resultat krävs dock att medarbetarna arbetar efter de av Scania utvecklade
arbetsmetoderna och förstår hur det egna arbetet kan leda till högre lönsamhet för
koncernen som helhet. Därför utvärderas medarbetarna utifrån icke-monetära mål
som ligger väl i linje med de nyckeltal som de kan följa på daglig basis.
Informationen i nyckeltalen blir mer detaljerad ju längre ner i organisationen man
kommer. Det finns enligt respondenterna på funktionsnivå utrymme för diskussion
avseende mätetalen mellan koncern- och funktionsnivå. Diskussionen brukar
framförallt kretsa kring om Scania mäter rätt saker. Då koncernledningen är väl insatt i
den operativa verksamheten är oftast koncern- samt funktionsnivån på Scania väl
överens om vilka mätetal som ska användas. En förändring som har skett under
studieperioden är att Scania har blivit bättre på att mäta rätt saker. SPS-tankesättet
med ständiga förbättringar genomsyrar även nyckeltalen då målvärdena ständigt höjs.
Uppföljningen av nyckeltalen har betydelse för Scanias utvecklingsarbete.
Anledningen är att det vid uppföljning av nyckeltal läggs stor vikt vid att förstå
bakomliggande orsaker till eventuella avvikelser från målvärdena. Vid uppföljningen
analyseras om trenden för utvecklingen av nyckeltalen är positiv eller negativ. Vid en
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negativ trend diskuteras vilka de bakomliggande problemen kan vara och hur dessa
kan lösas på såväl kort som lång sikt. Alternativa lösningar diskuteras samt om
förbättringsarbetet kan utföras av den lokala förbättringsgruppen eller om assistans
behövs från koncernnivå. Alla avvikelser ska förklaras och åtgärdas. Oftast kan
problemen lösas av produktionsenheten. I vissa fall kan dock investeringar krävas för
att t.ex. lösa problem i produktionen och då behövs assistans från koncernnivå.
Nyckeltalsuppföljningen leder på så vis till konkreta åtgärder på Scania.
Under studieperioden har uppföljningen av produktionen på funktionsnivå blivit allt
mer frekvent. Medarbetarna på Scanias fabriker kan följa nyckeltalen via dataskärmar
alternativt informationstavlor i närheten av arbetsplatsstationen, i vissa fall i realtid.
Inom Scania Motortillverkning Montering följs exempelvis följande nyckeltal i realtid:
Antal tillbud (olycksfall), stopptid, antalet avvikelser, sjukfrånvaro samt produktivitet
mätt som antal motorer per anställd och Direct run.
Nyckeltalen följs upp dagligen enligt följande rutiner. Produktionsenheten Scania
Motortillverkning Montering följer upp produktionen varje dag under cirka tio
minuter inom respektive arbetsgrupp. Därefter förs informationen upp en nivå i
organisationen till produktionsledarna som har ett uppföljningsmöte om 15-20
minuter per dag. Den dagliga uppföljningen är avvikelsefokuserad och antal tillbud,
stopptid och antal avvikelser diskuteras. Scania Chassiverkstad mäter följande
nyckeltal på daglig basis: Direct run, volym, antal avvikelser, tillbud/olycksfall, kvalitet
(i form av allvarliga avvikelser längs linan) och antal reklamationer. Informationen
rapporteras från driftsledare till produktionsledare som i sin tur rapporterar till
verksamhetschefen som i sin tur rapporterar till produktionschefen. Inom Scania
Transmissionstillverkning görs den dagliga uppföljningen på flera nivåer: På
avdelningsnivå, på verkstadsnivå, på produktionsnivå samt med chefen för
produktionsenheten. Avstämningen tar cirka fem till 15 minuter per nivå. Vid dessa
avstämningar diskuteras de viktigaste nyckeltalen inom de fyra fokusområdena. I
Scania Hyttproduktion följs nyckeltalen upp varje dag och de använder sig av ”gå och
se”-övningar. Den dagliga uppföljningen är avvikelsefokuserad och detaljerad. Den
största förtjänsten med täta avstämningar anser respondenterna på funktionsnivå vara
att problemen kan lösas i realtid. Sedan millenniumskiftet kan nyckeltal avseende
Scanias produktion följas via Scanias intranät. Informationen på intranätet uppdateras
dagligen.
Nyckeltalen följs även upp veckovis av produktionsenheterna. På produktionsenheten
Scania Motortillverkning Montering hålls ett produktionsuppföljningsmöte en gång
123

per vecka. Under dessa möten gås nyckeltalen avseende sjukfrånvaro och Direct run
igenom. Under dessa möten är det ej enbart fokus på avvikelser utan framtida
utveckling diskuteras också. Mötena har olika fokus under olika veckor. En vecka kan
det t.ex. vara produktivitetsfokus och en annan vecka kan det t.ex. vara processfokus.
På produktionsenheten Scania Chassiverkstad följs Direct run upp varje vecka.
Chassiverkamheten i Europa diskuterar dessutom kvalitet, Direct run och
leveranssäkerhet varje vecka per telefon. På Scania Transmissionstillverkning
behandlas de problem som uppstått under veckan på veckomötet. På Scania
Hyttproduktion i Oskarshamn följs samtliga nyckeltal upp och rapporteras till närmsta
chef uppåt.
Den månadsvisa produktionsuppföljningen går till enligt följande. Inom
produktionsenheten för Motortillverkning Montering följs hela styrkortet upp på
rullande basis en gång per månad. Förutom nyckeltalen gås även en fiktiv resultat- och
balansräkning igenom. Även inom Scania Chassiverkstad gås nyckeltalen samt det
ekonomiska utfallet noggrant igenom på månadsbasis. På Scania
Transmissionstillverkning följs enhetens mål och aktiviteter upp månadsvis. Varje
månad diskuteras också ett fokusområde (t.ex. kund eller medarbetare) mer i detalj.
Även Scania Hyttproduktion följer upp resultat och nyckeltal på månadsbasis och
sjukfrånvaro samt bemanning diskuteras. Varje månad går även chefen för Scania
Chassiverkstad och chefen för Powertrain Production igenom nyckeltalen på en
aggregerad nivå.
En mer omfattande uppföljning av nyckeltalen görs varje kvartal enligt följande
process. Ledande befattningshavare på koncernnivå besöker produktionsenheterna
varje kvartal under minst en dag och då gås nyckeltalen igenom noggrant. Hälften av
tiden vid detta besök ägnas åt nyckeltalen och hälften är en ”gå och se”-övning.
Scanias arbetsmetoder är svårare att följa upp än t.ex. kvantitativa mått. Scania
uppmuntrar därför ”gå och se övningar” inom hela organisationen. Vid de kvartalsvisa
mötena är det även viktigt att en controller från koncernstaben deltar så att denna
person får bra insikt i hur produktionen fungerar. Generellt sett så är avvikelserna vid
den kvartalsvisa uppföljningen små. Det är vanligtvis inga överraskningar varför inga
åtgärder brukar behöva vidtas. Detta beror enligt respondenterna på funktionsnivå
bland annat på att Scania är snabba på att reagera på avvikelser och att Scania har en
informell kultur där det förs en bra och kontinuerlig dialog mellan koncern- och
funktionsnivå.
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7.3

STYRFILOSOFI FÖR PRODUKTIONSFLÖDET

I Dagens Industri den 5 december 2005 skriver Ola Hellblom att en viktig anledning
till att Scania sedan länge har haft branschens bästa lönsamhet är att företaget styr
efter arbetsmetod snarare än finansiella resultat. Respondenterna på Scania uttrycker
detta som att Scania applicerar en metodstyrning snarare än styrning efter finansiella
mål på kort sikt. Johnson och Bröms (2000, s 136) belyser vikten av Scanias
metodstyrning enligt följande:
The long-term consequences for Scania could be disastrous if it were
to replace its long-standing modularization and integrated
manufacturing policies with currently faddish results-driven strategies
that focus on indiscriminate cost cutting, economics of global scale,
financial performance incentives, and the like.
Arbetsmetoden som Scania arbetar utifrån är SPS (Scanias produktionssystem) som
beskrevs i kapitel 5, Presentation av Scania. Implementeringen av SPS har skett under
en lång tidsperiod och SPS har även föregåtts av betydande projekt inom
produktionsstyrningen. Den historiska utvecklingen av SPS mellan år 1992 och 2006
beskrivs nedan. Utifrån denna beskrivning kommer en klassificering av
produktionsflödet i termer av JIT och MRP att göras.
I början av studieperioden applicerade Scania MRP-system. Scania försökte med hjälp
av detta system diskutera hur många timmar som produktionen låg före eller efter
plan. Systemet fungerade dock inte tillfredställande då Scania med hjälp av detta
endast kunde mäta planerade maskintimmar och inte se hur produktionen låg till i
verkligheten. Scania applicerade en push-strategi, vilket stämmer väl överens med ett
MRP-system men förändringar i omgivningen som skedde i en allt snabbare takt ledde
till att Scania hade svårt att planera produktionen. Under 80-talet producerade Scania
för många lastbilar och hade vid ett tillfälle mellan 4000 och 5000 fordon i lager. När
det blev högkonjunktur i början av 90-talet låg Scania ständigt efter i produktionen
och ställtiderna var långa. I början av 90-talet var dessutom personalomsättningen på
Scania stor. Bland såväl arbetsledare som arbetare var rörligheten stor och det var näst
intill omöjligt att ersätta kvalificerade medarbetare när de slutade (Giertz, 1991, s 510).
Arbetet i Scanias fabriker var vid denna tidpunkt monotont, det var svårt för Scania
att attrahera rätt arbetskraft och sjukfrånvaron var hög. Detta ledde bland annat till
logistik- och materialförsörjningsproblem. Det var rörigt i verkstäderna och Scania
hade väldigt stora lager. Scania fick stora kvalitetsproblem och garantikostnaderna var
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höga vilket ledde till att det var svårt att leva upp till kraven på ett ”premium brand”.
Det fanns med andra ord kvalitets- och effektivitetsproblem i organisationen.
I början av 90-talet inleddes därför ett projekt vid namn ”P90”. Syftet med projektet
var att strukturera om produktionsorganisationen så att medarbetarna skulle få mer
ansvar. Produktionsorganisationen blev plattare och Scania försökte få medarbetarna
att engagera sig i processerna. Respondenterna menar att programmet innebar ökat
förtroende för individen genom ett mindre övervakande ledarskap. Scania fokuserade
på kapitalrationalisering och lagren minskade. I slutet av 80-talet, och under P90,
började produktionen bli allt mer kundorderstyrd och Scania övergick från en pushstrategi där produkterna trycktes ut genom produktionssystemet till att de nu ”sögs”
igenom systemet utifrån ett faktiskt kundbehov (pull-strategi).
I mitten av 90-talet tog Leif Östling initiativ till en kontakt med Toyota. Redan under
80-talet hade Scania inspirerats av Toyotas produktion. Nu lades dock fokus på att
systematiskt förstå produktionssystemet. År 1995 skickade Scania en grupp
medarbetare till Toyota i USA för att studera deras arbetsmetoder. Dessa
representanter kom tillbaks med ny kunskap angående Toyotas produktionssystem
(TPS), som de kunde vidareförmedla till kollegorna på Scania. Ett kunskapsutbyte
mellan Toyota och Scania inleddes. Leif Östling ansåg att det fanns en
konkurrensfördel i TPS medan Toyota var intresserade av Scanias modulsystem. Att
Scania började studera Toyota ledde till stora förändringar inom organisationen (Leif
Östling, föredrag, 17 juni 2005). En första förändring var att Scania år 1996 påbörjade
arbetet med att standardisera processer. Detta betydde att Scanias medarbetare
dokumenterade vad som var standard och normalläge för varje arbetsmoment för att
kunna upptäcka avvikelser (Leif Östling, föredrag 17 juni 2005). Ett exempel på detta
är som tidigare nämnts införandet av standardiserade arbetssätt och metoder för
Scanias samtliga monteringsanläggningar inom lastbilsmonteringen. Syftet med
implementeringen var bland annat att öka andelen fordon som skickades direkt från
monteringslinan till kund (Direct run) samt att minska lagerkostnaderna (Scania
årsredovisning 1999, s 25). Arbetet med att implementera SPS fortsatte med fokus på
att få bukt med oredan i verkstäderna. Detta skedde genom att varje medarbetare
ansvarade för att skapa ordning på sin arbetsplats genom att verktyg och andra
hjälpmedel alltid fanns välsorterade på samma plats. Ordning och reda på
arbetsplatsen och standardiserade processer skulle bland annat leda till att varje
arbetsmoment tog kortare tid. Anledningen är att tiden för att leta efter verktyg och
andra hjälpmedel minimerades samtidigt som eventuell osäkerhet för hur olika
arbetsmoment skulle utföras minskade.
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Scania hade stora kvalitetsproblem vid införandet av 4-serien. Vid sekelskiftet infördes
därför programmet ”P2000” som innebar fokus på att organisera förbättringsarbete i
syfte att höja produkternas kvalitet. P2000 var enligt respondenterna starten till SPS.
Under denna period skedde en fortsatt dokumentation av processerna i företaget och
begreppet ”att älska avvikelser” lanserades. Avvikelser började ses som en möjlighet
att förbättra sig. Att implementera ett synsätt som baseras på att finna avvikelser i en
kultur där det tidigare ansetts vara fult att göra fel och där dessa därför doldes, var
däremot ej oproblematiskt. Respondenterna menar att P2000 var ett program för att
förbättra styrningen inom Scania. Scania hade vid denna tidpunkt ej en tillfredställande
bild av hur kvaliteten skulle förbättras och ville nå ett bättre kapacitetsutnyttjande och
en högre effektivitet i produktionen. Scania införde då Kanbansystem som syftar till
en utjämnad produktion av rätt produkter, av rätt kvalitet, i rätt tid för att nå en
”lagerfri” produktion. Tankesättet bakom en utjämnad produktion förstods dock först
senare vid införandet av SPS.
Arbetet med implementeringen av SPS var år 2006 fortfarande en kontinuerlig process
på Scania. Scania har kommit långt med att förstå produktionsstyrningssystemet men
en del arbete kvarstår avseende själva implementeringen. Den stora utmaningen nu är
enligt respondenterna hur flödena ska organiseras för att nå ett så högt
kapacitetsutnyttjande som möjligt. Thomas Karlsson (Scania Inside 24 augusti 2005)
menar att SPS-arbetet kommer att få ett mer flödesorienterat fokus, såväl i
monteringen som i bearbetningen. Målet är att uppnå en störningsfri produktion,
vilket betyder att flödet från leverantörerna samt mellan maskiner och avdelningar
behöver ses över. Alla detaljer i flödena behöver undersökas så att avvikelser kan
hittas och medarbetare kan reagera på dessa i realtid. Syftet är att uppnå effektivare
flöden (Thomas Karlsson, Scania Inside 24 augusti 2006). Ett utjämnat flöde betyder
att det ska vara ett jämnt flöde i produktionen då det ofta är i ryckigheterna som
problem uppstår. Ett utjämnat flöde innebär enligt en respondent på koncernnivå att
det inte finns några buffertar och inga stopp, att hela produktionen är ”taktad” och att
allt sker visuellt, vilket leder till att det är lättare att hitta avvikelser.
Chefen för produktionsenheten Scania Motortillverkning Montering menar att de
tillämpar ett utjämnat flöde trots att de har buffertar och stopp. Han menar snarare att
de applicerar denna metod genom att jämna ut volymerna över dagen samt att sprida
ut produktvarianterna jämt över arbetstiden. Inledningsvis ansåg Scania att all
produktion skulle vara utjämnad och att därmed t.ex. allt material skulle åberopas
enligt JIT-principen. Scania åberopade därför material från alla leverantörer varje dag.
År 2006 insåg dock Scania att det är mer kostnadseffektivt att hämta hem material
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färre gånger per vecka och lade därför om beställningarna. Transportkostnaderna har
därmed minskat väsentligt. Före införandet av utjämnad produktion använde sig
Scania av en slags tidsstyrning. Nu är det fokus på takten istället. Skillnaden innebär att
förut jobbade en person med en motor. Nu har flödet fördelats till 10-minuters
komponenter där Scania exakt kan utläsa vem som gjort vad. I och med att takt
infördes kan produktavvikelser enklare rättas till, då det kan utläsas var i
produktionsprocessen som avvikelsen uppstod. När avvikelser upptäcks ändras
processen och den nya processen blir bestående. Detta leder till bättre kvalitet och
mindre slöseri. Den process som medarbetarna på Scania beskriver som ”införandet
av SPS” är på många sätt lik den process som Olhager (2000, s 51) visar för införandet
av JIT.

Figur 21: Implementering av JIT (Olhager, 2000, s 51)

Olhager (2000, s 51) beskriver ovanstående process enligt följande. JIT-produktionen
ställer krav på produktionsförbättringar, såsom korta ställtider, små partistorlekar,
korta ledtider, flödesorienterat produktionssystem, flexibel personal och
decentraliserat kvalitetsarbete. Ständiga förbättringar är ett centralt inslag i JITfilosofin. Ställtiderna skall reduceras, liksom partistorlekarna, ledtider och flödesvägar.
Därigenom skapas successivt förbättrade förutsättningar för en effektiv och enkel
produktion. Enkelheten kan sedan tydliggöras genom införandet av ett kanbansystem
som informationssystem (ibid). Utifrån ovanstående diskussion kan Scanias styrfilosofi
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för produktionsflödet karaktäriseras som JIT. Scania har därmed gått från MRPsystem och push-strategi till att använda JIT och pull-strategi under den valda
studieperioden.
7.4

KUNDORDERPUNKT

När Scania säljer en lastbil kommer som ett första steg en order in till återförsäljaren
som vidareförmedlar ordern till den nationella säljorganisationen som i sin tur skickar
ordern vidare till Södertälje där samtliga orders samlas. En order innehåller en
specifikation avseende hur bilen ska se ut, när den ska levereras (tid), och vart den ska
levereras (plats). Scania i Södertälje lokaliserar var i världen som lastbilen ska
produceras utifrån leveransdatum och den plats som lastbilen ska levereras till. Syftet
är att maximera kapacitetsutnyttjandet. Ordrarna sorteras därefter utifrån det av
kunden önskade leveransdatumet. De produkter som har leveransdatum som ligger
närmast i tiden produceras först. Rent konkret kommer orders först in och samordnas
och fördelas vidare ut av marknadssidan som skickar förfrågan till central planering.
Från central planering erhåller sedan fabrikerna exakta orders. Det sker sedan en
parallell produktion av komponenter enligt den tidigare beskrivna pull-principen. Alla
komponenter byggs enligt specifikationen på den order som kommer in. Det är
avancerade datorsystem som styr denna process. En order fryses 20 dagar före det att
en lastbil ska vara klar.
Respondenterna menar vidare att produktionen är kundorderstyrd, vilket betyder att
det är först när en order kommer in som material beställs in. Detta är dock en sanning
med modifikation, då material kommer in kontinuerligt till Scania.
Underleverantörerna har ”prognosorders” och vet ungefär vad som kommer att
beställas. Det är dock inte förrän en order kommer in till underleverantören från
Scania som en leverans skickas. För att Scania ska kunna hålla sina utlovade
leveransdatum är det viktigt med pålitliga underleverantörer. Underleverantörerna är
skyldiga att leverera till Scania i tid och har därför ofta buffertar. Vissa komponenter
som Scania tidigare tillverkade internt, tillverkas nu av underleverantörer. En stor del
av Scanias buffertar har således flyttats från Scania till dess underleverantörer. Då
Scanias lastbilar först börjar produceras efter det att kunden har lagt en order och
Scania endast har ytterst små buffertar med färdiga komponenter skulle
kundorderpunkten vid en första anblick kunna klassificeras som ”Manufacturing to
order” (MTO). Scania modulsystem medför dock att företaget kan tillverka lastbilarna
från ett antal huvudkomponenter. Kundorderpunkten betecknas därför som
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”Assembly to order” (ATO), en kategorisering som stöds av respondenter på samtliga
produktionsenheter som ingår i denna studie.
Majoriteten av Scanias kundorders kräver inget extra ingenjörsarbetet. Cirka tio till
femton procent av det totala antalet kundorders består dock av specialorders för
extrema fordon. Ett exempel på specialorders kan tex. vara en beställning från det
svenska försvaret eller utländska försvarsmakter. Om inte Scania haft sitt
modulsystem skulle Scania behövt producera dessa enligt principen ”Engineer to
order” (ETO). Tillverkningen av dessa extrema fordon sker dock med en
standardlastbil som bas och kan därmed också använda ”Assembly to order” (ATO)
som kundorderpunkt.
På grund av Scanias modulsystem har det varit möjligt för Scania att använda
kundorderpunkten ”Assembly to order” (ATO) under hela studieperioden (jmf.
Nilsson och Rapp, 2005, s 116). Det betyder att produkten knyts till kunden vid ett
senare tillfälle än vad som hade varit möjligt utan modulsystemet.
7.5

SAMMANFATTNING SCANIAS STYRNING

Sammanfattningsvis kan sägas att Scanias ekonomistyrning mellan år 1992 och 2006
har förändrats i flera avseenden. Mellan år 1992 och 1996 planerade Scania på lång sikt
med hjälp av strategisk planering, rullande femårsprognoser samt genom
investeringsplanering. På kort sikt planerade Scania ekonomin i form av budget,
förkalkyl och efterkalkyl. Mellan 1997 och 2006 styrde Scania på lång sikt med hjälp av
nya metoder för strategiformulering och strategiimplementering (Strategic Update och
Global Management Summit infördes år 1999). År 1997 infördes finansiella scenarios
och leveransvärden och processen för produktkalkylering vidareutvecklades. För
planering på kort sikt avskaffades den årliga budgeten och ersattes av rullande
prognoser per kvartal. Denna förändring tillsammans med att ansökan om
investeringsmedel numera görs på kvartalsbasis istället för på årsbasis har inneburit att
Scania har fått fler planeringsinstrument på kort sikt. Det har lett till att Scanias
ekonomistyrning har blivit mer flexibel och kan anpassas till förändringar i omvärlden
i en större utsträckning än tidigare. Att flera styrinstruments detaljnivå minskat under
studieperioden tyder på att styrningen har blivit lösare.
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Scanias ekonomistyrning har förändrats under studieperioden vilket åskådliggörs i
nedanstående tidslinje.

Figur 22: Tidslinje avseende ekonomistyrning mellan år 1992 och 2006

Scania har övergått från MRP-system och push-strategi till JIT-system och pullstrategi. Detta har lett till att produktionen har blivit mer kundorderstyrd. Denna
förändring har möjliggjorts genom Scanias implementering av SPS. Den
implementeringen föregicks av förändringsprojekten P 90 och P 2000. Uppföljningen
av produktionen sker med hjälp av såväl monetära som icke-monetära nyckeltal och
antalet icke-monetära mätetal har ökat under studieperioden. Scania har genom de
kvartalsvisa prognoserna, de kvartalsvisa ansökningarna avseende investeringsmedel,
de frekventa nyckeltalsuppföljningarna och Kanbansystem fått fler instrument för att
styra produktionen på kort sikt. Det har lett till att Scania kan lösa många av
problemen i produktionen i realtid. Tidslinjen nedan illustrerar förändringar inom
produktionsstyrningen mellan 1992 och 2006.
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Figur 23: Tidslinje avseende produktionsstyrning mellan 1992 och 2006

En sammanfattande bild av Scanias strategi, ekonomi- och produktionsstyrning ges
nedan utifrån den tentativa modellens variabler. Utifrån denna information kommer
en analys att göras avseende huruvida strategisk kongruens och integrerad styrning
föreligger på Scania.
Beståndsdelar
Omgivning

Undersökningsvariabler
Omgivningens stabilitet
Koncernstrategi

1992
Relativt hög osäkerhet
Aktivitetsdelning

2006
Relativt hög osäkerhet
Aktivitetsdelning

Strategi

Affärsstrategi

Differentiering och
kostnadsledarskap
Batch

Differentiering och
kostnadsledarskap
Batch

Funktionsstrategi

Förändring
Ökad grad av osäkerhet
Ökad synergipotential
och realisering av synergier
Ökad differentieringsgrad

Ökad teknisk flexibilitet
och komplexitet
Styrningens karaktär
Hård och lös
Hård och lös
Lösare styrning
Ekonomistyrning
Informationens karakär
Monetär och icke-monetär Monetär och icke-monetär Fler icke-monetära mätetal
Tidsperspektiv
Långt och kort perspektiv Långt och kort perspektiv Kortare perspektiv
Informationens karaktär
Monetär och icke-monetär Monetär och icke-monetär Fler icke-monetära mätetal
Kapacitets- och planerings- Track/level
Track/level
Produktionsstyrning strategi
ATO
ATO
Kundorderpunkt
Styrfilosofi
MRP
JIT
Från MRP till JIT

Tabell 8: Klassificering av Scania enligt den tentativa modellen
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8

ANALYS

I analyskapitlet beskrivs och analyseras strategisk kongruens och integrerad styrning utifrån
den tentativa modellens variabler. Inledningsvis redogörs för en position enligt den tentativa
modellen som stämmer överens med Scanias klassificering. Därefter redogörs för skapandet av
strategisk kongruens och integrerad styrning på Scania samt hur dessa har förändrats under
studieperioden.

8.1

INTERMEDIATE POSITION

De klassificeringar som genomförts i empirikapitlet avseende Scanias strategier och
styrning sammanfattas i nedanstående tabell.
Beståndsdelar
Omgivning

Undersökningsvariabler
Omgivningens stabilitet
Koncernstrategi

1992
Relativt hög osäkerhet
Aktivitetsdelning

2006
Relativt hög osäkerhet
Aktivitetsdelning

Strategi

Affärsstrategi

Differentiering och
kostnadsledarskap
Batch

Differentiering och
kostnadsledarskap
Batch

Hård och lös
Monetär och icke-monetär
Långt och kort perspektiv
Monetär och icke-monetär
Track/level
ATO
MRP

Hård och lös
Monetär och icke-monetär
Långt och kort perspektiv
Monetär och icke-monetär
Track/level
ATO
JIT

Funktionsstrategi
Styrningens karaktär
Informationens karakär
Tidsperspektiv
Informationens karaktär
Kapacitets- och planeringsstrategi
Produktionsstyrning
Kundorderpunkt
Styrfilosofi
Ekonomistyrning

Tabell 9: Tabellen sammanfattar klassificeringarna enligt den tentativa modellens
variabler

Nilsson och Rapp (2005, s 176-177) beskriver en position för strategisk kongruens
och integrerad styrning som kombinerar en koncernstrategi som baseras på
aktivitetsdelning med en affärsstrategi som baseras på differentierade produkter som
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tillverkas på ett kostnadseffektivt sätt - ”Intermediate position”25. För att en integrerad
styrning ska skapas i denna position krävs att planeringen och uppföljningen fokuserar
på att förbättra effektiviteten och på att eliminera de aktiviteter som ej skapar värde.
Ekonomistyrningen behöver därför balansera mellan hård och lös, kort- som lång sikt
samt baseras på såväl monetär- som icke-monetär information. Produktionsstyrningen
behöver också baseras på monetär samt ickemonetär information, ”track” och ”level”
passar som kapacitets- och planeringsstrategi och ATO som kundorderpunkt. Ett
mellanting mellan MRP- och JIT-system som styrfilosofi för produktionsflödet är
lämpligt. Ovanstående kombinationer baseras på vedertagen teori inom området och
förklaring av de olika variablerna återfinns i kapitel två. Som framgår av
klassificeringarna i tabellen ovan, stämmer denna position väl in på Scania. Scania har
därmed, enligt den tentativa modellen, förutsättningar för skapandet av strategisk
kongruens och integrerade styrning. Hur Scania har realiserat dessa förutsättningar
beskrivs i kommande avsnitt.
8.2

SKAPANDET AV STRATEGISK KONGRUENS PÅ SCANIA

De klassificeringar som genomförts i den empiriska genomgången sammanfattas i
nedanstående tabell avseende Scanias omgivning och strategier. Utifrån dessa
klassificeringar kommer en diskussion kring huruvida Scania har strategisk kongruens
att föras.
Undersökningsvariabler 1992
2006
Förändring
Omgivningens stabilitet
Relativt hög osäkerhet Relativt hög osäkerhet Ökad grad av osäkerhet
Koncernstrategi
Aktivitetsdelning
Aktivitetsdelning
Ökad synergipotential och
realisering av synergier
Affärsstrategi
Differentiering och
Differentiering och
Ökad differentieringsgrad
kostnadsledarskap
kostnadsledarskap
Funktionsstrategi
Batch
Batch
Ökad teknisk flexibilitet
och komplexitet

Tabell 10: Tabellen visar klassificering av omgivningen och strategierna utifrån den
tentativa modellens variabler

Scanias omgivning har kategoriserats som relativt osäker. Anledningen är att
efterfrågan på lastbilar är starkt konjunkturberoende och att orderingången därför är
beroende av aktuellt konjunkturläge. Osäkerheten består i att det är svårt att
För enhetlighetens skull kommer dock ”Intermediate position” att benämnas som differentiering och kostnadsledarskap i tabellerna i fortsättningen.
25
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prognostisera när konjunkturen kommer att vända. I en turbulent omgivning är de
ledande befattningshavares kunskap om verksamheten central för att lämpliga beslut
ska kunna fattas och väl genomtänkta investeringar ska kunna genomföras (jmf
Nilsson och Rapp, 2005, s 170). Att Scania applicerar en aktivitetsdelningsstrategi på
koncernnivå innebär att företaget har en klart definierad kärnaffär - tillverkning av
tunga fordon, med hjälp av företagets modulsystem - och att förmågan att tillvarata
synergier är av stor vikt. Detta möjliggörs genom att ledande befattningshavares
kunskap kring kärnaffären är stor. De är ofta ”långväga” inom Scania och frekventa
besök i fabrikerna och aktivt deltagande i tvärfunktionella möten ger en djup
förståelse för verksamheten. Denna specialistkunskap leder till att de ledande
befattningshavarna kan arbeta aktivt med att förbättra Scanias verksamhet. De har
dessutom ett långsiktigt fokus vilket är av vikt för att dyrbara investeringar ska kunna
genomföras, trots att omgivningen är turbulent. En långsiktig planeringshorisont
innebär också att inga förhastade förändringar genomförs för att öka lönsamheten
inom en viss produktionsenhet på kort sikt. Varje verksamhets bidrag till helheten är
istället av stor vikt, då de olika verksamheterna är starkt relaterade till varandra. Scania
bedriver en differentieringsstrategi som affärsstrategi och för att denna ska bli
framgångsrik krävs stora investeringar i forskning och utveckling. I en turbulent
omgivning är ett långsiktigt fokus därför en nödvändighet för att kunna investera i nya
produkter och teknologier. Koncernstrategin stöder därmed affärsstrategin på Scania
och matchar den omgivning som företaget befinner sig i.
Scanias affärsstrategi kännetecknas av att företaget erbjuder kundanpassade produkter
av god kvalitet och Scania kan därför ta ut en prispremie på produkten. Scanias
lastbilar är unika på så vis att de har snygg design, en stark image och goda
köregenskaper. Företag som erbjuder unika produkter omges ofta av en turbulent
omgivning. Anledningen är att kundens preferenser avseende vad som är unikt
förändras över tiden och att det därför kan vara svårt att genomföra pålitliga
försäljningsprognoser. Scania har bemött detta problem genom att ledande
befattningshavare frekvent besöker återförsäljare för att på så vis nå en god
kundkännedom. För att kunna bemöta den fluktuerade efterfrågan har Scania
dessutom valt att applicera en produktionsstrategi som innebär relativt hög flexibilitet.
Att de studerade produktionsenheterna på Scania applicerar en batch-strategi på
funktionsnivå innebär att produktionen sker i relativt små partistorlekar och i vissa fall
även enstyckstillverkning. Denna produktionsstrategi innebär korta ställtider vilket
leder till en ökad flexibilitet för företaget. Enligt Nilsson och Rapp (2005, s 155) är
teknisk flexibilitet en nödvändighet i en turbulent omgivning för att strategisk
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kongruens ska kunna skapas. Vid produktion av differentierade produkter är det
dessutom av vikt att företaget snabbt kan svara på nya önskemål från kunderna.
Företag som tillämpar en differentieringsstrategi använder därför ofta batchteknologier med hög flexibilitet (Chenhall, 2003). Scanias produktionsstrategi är
därmed kongruent med företagets affärs- och koncernstrategi och en matchning av
den relativt osäkra omgivningen föreligger.
För att Scania ska kunna erbjuda produkter av god kvalitet investerar företaget stora
summor i forskning och utveckling. Scanias modulsystem har dock medfört att Scania
ej är lika beroende av en hög försäljningsvolym som dess konkurrenter. En viktig
förklaring är att modulsystemet medför att Scania behöver tillverka färre
komponentvarianter än konkurrenterna, vilket innebär lägre kostnader för
produktionen. Scania behöver därför ej tillverka lika stora volymer som
konkurrenterna för att täcka kostnader för t.ex. forskning och utveckling. Detta är
också en förklaring till varför företaget har klarat sig bättre än konkurrenterna under
lågkonjunkturer. Scanias modulsystem har också inneburit att företaget har möjlighet
att skräddarsy fordon i en större utsträckning än dess konkurrenter. Anledningen är att
samtliga fordon byggs utifrån ett antal huvudkomponenter. Scanias funktionsstrategi
kan år 2006, utifrån Hayes och Wheelwrights (1979) teori beskrivas som en
batchstrategi och som ett komplement beskrivas som en ”Lean competitor” enligt
Ward et als (1996) typologi. Scania har med hjälp av modulsystemet som har en hög
grad av teknisk komplexitet lyckats kombinera ekonomiska skalfördelar med teknisk
flexibilitet. Denna funktionsstrategi stöder därmed Scanias strävan efter att erbjuda
kunderna differentierade produkter samtidigt som tillverkningen är kostnadseffektiv.
Scania har på så vis lyckats kombinera en differentieringsstrategi med
kostnadseffektivitet, dvs. en så kallad ”Intermediate position”.
Enligt Nilsson och Rapp (2005, s 153) kan denna position, som tidigare nämnts,
uppnås om företaget har en avancerad produktionsteknologi som t.ex. flexibla
produktionssystem och har byggt upp kompetenser inom t.ex. kvalitetsuppföljning
under en längre tid (ibid.). Författarna för ingen diskussion kring modulsystem. Ett
bidrag som fallet Scania ger till fortsatta diskussioner avseende strategisk kongruens
blir således att en position som baseras på differentiering och kostnadseffektivitet kan
nås genom applicerande av väl genomtänkta modulsystem. Tidigare forskning påvisar
också att modulsystem kan sänka kostnaden för differentiering.
Sammanfattningsvis kan utläsas att Scanias fokus på aktivitetsdelning på koncernnivå
innebär att ledande befattningshavare har stor kunskap och förståelse för
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produktionsenheternas verksamhet. De har ett långsiktigt fokus på verksamheten
vilket möjliggör att en differentieringsstrategi, som på Scania innebär höga kostnader
för forskning och utveckling, samt en produktionsstrategi som medför betydande
investeringar i maskiner och fabriker, kan bedrivas framgångsrikt. Genom den
funktionsstrategi som Scania tillämpar kan dessutom en kostnadseffektiv produktion
som erbjuder hög teknisk flexibilitet uppnås. Scania har på så vis skapat strategisk
kongruens (jmf Nilsson och Rapp, 2005, s 153).
Skapandet av strategisk kongruens på Scania har underlättats av att företaget är ett
enproduktsföretag och därmed har en tydlig kärnaffär. Detta möjliggör att företaget
kan applicera en gemensam affärsstrategi och funktionsstrategi för
produktionsenheterna, vilket är fallet på Scania. Det kan därför konstateras att den
koncern-, affärs- och funktionsstrategi som appliceras hänger ihop och att strategisk
kongruens därmed har kunnat skapas.
8.3

FÖRÄNDRINGAR SOM PÅVERKAT SCANIAS STRATEGISKA KONGRUENS

Den tentativa modellen ger statiska ögonblicksbilder vid givna tidpunkter.
Nedanstående avsnitt syftar till att ge en mer dynamisk bild över de förändringar av
Scanias strategier och styrsystem som skett under studieperioden.
Beståndsdelar Undersökningsvariabler Förändring
Omgivning
Omgivningens stabilitet
Ökad grad av osäkerhet
Koncernstrategi
Ökad synergipotential och
realisering av synergier
Strategi
Affärsstrategi
Ökad differentieringsgrad
Funktionsstrategi

Ökad teknisk flexibilitet
och komplexitet

Tabell 11: Tabellen visar hur omgivningen och strategierna har förändrats under
studieperioden utifrån den tentativa modellens variabler

Scanias omgivning förändras i en allt snabbare takt samtidigt som konkurrensen har
ökat, vilket leder till att osäkerheten ökar. Denna förändring har inneburit att det blivit
svårare för Scania att genomföra tillförlitliga försäljningsprognoser. Vad gäller
förändringar av Scanias koncernstrategi så har företagets förmåga att tillvarata
synergier ökat under studieperioden. Exempel som illustrerar detta är att Scania har
ökat antalet gemensamma komponenter i lastbils- och busstillverkningen samt har
koncentrerat komponenttillverkningen i syfte att nå ökade synergier. Att antalet
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gemensamma komponenter i lastbils- och busstillverkningen har ökat innebär att det
totala antalet komponenter i modulsystemet har minskat. Detta innebär att det krävs
färre arbetsmoment för att montera ett fordon och att medarbetarna därmed behöver
kunskap avseende färre arbetsmoment. Att komponenttillverkningen har
koncentrerats geografiskt innebär att expertkunskap avseende tillverkningen av en viss
komponent finns samlad på samma ort. Dessutom minskar transportkostnaden för
frakt av komponenter mellan de olika fabrikerna. En annan viktig faktor är att
forskning och utveckling samt tillverkningen av komponenterna sker på samma ort
vilket innebär att det är lättare att nå ett väl fungerande samarbete mellan produktion
samt forskning och utveckling. Det är dessutom enklare för medarbetare inom
forskning och utveckling att följa tillverkningsprocesserna på plats för att se vad som
behöver förbättras. Att synergipotentialen ökat under studieperioden stämmer väl
överens med den ökade osäkerheten i omgivningen. Anledningen är att ett ökat
konkurrenstryck torde leda till ökade krav på Scania att producera produkter av hög
kvalitet till låga kostnader med en allt högre effektivitet. Scanias ökade förmåga att
tillvarata synergier har dessutom lett till en ökad effektivitet. Scanias produktivitet mätt
som antalet producerade fordon per anställd har under studieperioden ökat från 2,7 år
1990 till 6,4 år 2006 (Scanias årsredovisning 2006, s 25).
Även Scanias affärsstrategi har förändrats under studieperioden. Differentieringsgraden har ökat då Scania under studieperioden blivit allt mer kvalitetsfokuserade.
Denna förändring har avspeglats i såväl produktionsstrategin som i uppföljningen av
ekonomi och produktion. I produktionsstrategin förändrades fokus från att
masstillverka komponenter i stora partistorlekar (batcher) till att tillverka komponenter
i mindre partistorlekar och att införa enstyckstillverkning. Syftet med denna
förändring var att företaget ville underlätta processen med att hitta avvikelser för att
kunna eliminera antalet produktionsfel samt att öka flexibiliteten i produktionen.
Produktionen började också följas upp mer frekvent i syfte att hitta kvalitetsavvikelser.
Den ökade osäkerheten i omgivningen har krävt en ökad teknisk flexibilitet på Scania.
Övergången till mindre batcher och enstyckstillverkning har inneburit en ökad teknisk
flexibilitet då ställtiderna har blivit kortare. Produktionen har dessutom genom avtal
om flexibel arbetstid och visstidsanställningar blivit mer flexibel. Anledningen är att
produktionsvolymen kan justeras med hjälp av förändringar i bemanningen istället för
förändringar av bastakten. Företaget har också strävat efter att nå ett globalt
komponentutbyte, vilket innebär att om brist på komponenter uppstår på en
tillverkningsort kan komponenterna beställas från en annan ort. Den ökade
flexibiliteten i produktionen underlättar företagets förmåga att möta förändringar i
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efterfrågan. Den ökade komplexitet som uppstått p.g.a. vidareutveckling av företagets
modulsystem och att graden av automatisering därmed har ökat innebär att Scania kan
öka differentieringsgraden på ett kostnadseffektivt sätt. Den ökade graden av
osäkerhet i omgivningen samt den ökade konkurrensen har sammanfattningsvis lett
till ökad grad av flexibilitet i produktionen vilket medfört att den strategiska
kongruensen har kunnat bibehållas. Att differentieringsgraden ökat samtidigt som
förmågan att tillvarata synergier på koncernnivå har ökat liksom flexibiliteten i
produktionen på funktionsnivå, har också bidragit till att den strategiska kongruensen
kunnat bibehållas. För att strategisk kongruens ska föreligga krävs dock en styrning
som förmedlar strategiernas innehåll, vilket diskuteras nedan.
8.4

STÖDER SCANIAS STYRNING DEN STRATEGISKA KONGRUENSEN?

För att uppnå såväl strategisk kongruens som integrerad styrning krävs att styrningen
stöder den strategiska kongruensen. För att undersöka om så är fallet på Scania följer
här en redogörelse för styrsystemens utformning. Analysen baseras på den
klassificering av Scanias ekonomi- och produktionsstyrning som genomförts i
empirikapitlet.
Beståndsdelar

Undersökningsvariabler
Styrningens karaktär
Ekonomistyrning
Informationens karakär
Tidsperspektiv
Informationens karaktär
Kapacitets- och planeringsstrategi
Produktionsstyrning
Kundorderpunkt
Styrfilosofi

1992
Hård och lös
Monetär och icke-monetär
Långt och kort perspektiv
Monetär och icke-monetär
Track/level
ATO
MRP

2006
Hård och lös
Monetär och icke-monetär
Långt och kort perspektiv
Monetär och icke-monetär
Track/level
ATO
JIT

Tabell 12: Tabellen visar klassificering av ekonomi- och produktionsstyrning utifrån
den tentativa modellens variabler

Scania bedriver, som tidigare nämnts, en kombination av differentieringsstrategi och
kostnadsledarskapsstrategi. För att ett företags styrsystem ska stöda denna
affärsstrategi, krävs att uppföljningen fokuserar på att förbättra effektiviteten och
eliminera de aktiviteter som ej skapar värde (Nilsson och Rapp, 2005, s 177). På Scania
sker detta genom att företaget applicerar såväl monetära som icke-monetära nyckeltal,
som de delar in i ett antal fokusområden. De icke-monetära mätetalen möjliggör bland
annat att Scania kan följa upp kvaliteten, vilken är av vikt vid en
differentieringsstrategi. Samtidigt möjliggör de monetära mätetalen att kostnaderna
följs upp, vilket är en nödvändighet för att nå en kostnadseffektiv produktion.
Nyckeltalens utformning kan liknas vid ett balanserat styrkort. Enligt Chenhall (2005)
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är just ett väl utformat och använt styrkort exempel på integrerad styrning. Författaren
menar att integrerad styrning underlättar skapandet av strategisk kongruens genom att
mätetal, avseende t.ex. tillverkning på funktionsnivå, utformas så att de stämmer
överens med den övergripande koncernstrategin Anledningen är att medarbetare på
funktionsnivå utvärderas utifrån deras förmåga att nå koncern- och affärsstrategiska
mål (ibid). Konkret på Scania innebär det följande. Scania bedriver, som tidigare
nämnts, en aktivitetsdelningsstrategi. Det är då av vikt att kunna utvärdera de enskilda
fabrikernas bidrag till helheten, vilket möjliggörs genom nyckeltalsuppföljningen.
Företagets affärsstrategiska strävan efter att nå en kostnadseffektiv produktion av hög
kvalitet utvärderas också genom uppföljning av nyckeltal som mäter dessa parametrar i
fabrikerna. Genom nyckeltalsuppföljningen kan således en utvärdering göras avseende
om funktionsnivåns bidrag till att uppnå de koncern- och affärsstrategiska målen är
tillräckligt. Scanias nyckeltal stöder på så sätt skapande av den strategiska kongruensen
på företaget.
Att Scania har planeringsinstrument på lång sikt, såsom strategiska planer,
kapacitetsplaner och investeringsplaner, möjliggör att företaget kan behålla ett
långsiktigt fokus vilket är av vikt vid en aktivitetsdelningsstrategi där tillvaratagandet
av synergier är av stor betydelse. De långsiktiga styrinstrumenten stöder även
differentieringsstrategin där forskning och utveckling är centralt. Att företaget
kompletterar de långsiktiga planeringsinstrumenten med planerings- och
uppföljningsverktyg på kort sikt, såsom prognoser och nyckeltal innebär dessutom att
kostnader och kvalitetsavvikelser kan följas upp på kort sikt, vilket är en bra
grundförutsättning för att nå en kostnadseffektiv produktion av hög kvalitet.
För att nå en kostnadseffektiv produktion lägger Scania stor vikt vid att eliminera
aktiviteter som ej skapar värde på företaget. På Scania sker det bland annat genom
företagets styrfilosofi för produktionen (SPS) där fokus läggs på att minska slöseri i
form av överproduktion, onödiga arbetsmoment, onödiga rörelser och förflyttningar,
onödiga transporter samt onödiga lager. Effektiviteten i dessa arbetsmetoder följs
också upp genom Scanias nyckeltal, exempelvis mäts antalet tillverkade lastbilar per
anställd och ”gå och se”-övningar genomförs.
Scanias modulsystem utgör en viktig del av företagets funktionsstrategi. Scanias
modulsystem möjliggör att kunden knyts till produkten vid ett senare tillfälle än vad
som annars varit möjligt. Att kundorderpunkten utgörs av ”ATO” (Assembly To
Order) stämmer dessutom väl överens med en differentieringsstrategi där det för
kunden är av vikt att erhålla en produkt av god kvalitet som dessutom kan skräddarsys
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i stor utsträckning. Att kunden knyts till produkten först vid monteringen medför
lägre kostnader för kapitalbindning samtidigt som leveranstiden blir kortare än om
kunden hade knutits till produkten vid komponenttillverkningen. Detta bidrar till en
kostnadseffektiv produktion på Scania. Scania planerar dessutom kapaciteten och
produktionen efter den prognostiserade efterfrågan vilket innebär att lagren och
därmed kapitalkostnaderna blir minimala samtidigt som kunderna får produkten vid
önskat leveransdatum. Den valda kundorderpunkten stöder dessutom Scanias
funktionsstrategi där teknisk flexibilitet är av stor vikt för att kunna erbjuda kunden ett
stort antal produktvarianter.
Att Scania dessutom applicerar en kundorderstyrd produktion stämmer väl överens
med en relativ osäker omgivning då risken för överkapacitet på så vis kan minimeras.
Även om kunden knyts till produkten först vid monteringen så initieras ej tillverkning
av komponenter förrän en kundorder har kommit in. Scania planerar produktionen
enligt pull-principen vilket sker med hjälp av ett Kanban-system. I början av
studieperioden planerades produktionen med hjälp av MRP-system. Nackdelen var att
planeringsdatan ej stämde överens med verkligheten. MRP-systemet mätte planerade
maskintimmar men medarbetarna visste ej hur produktionen låg till i verkligheten och
systemet togs därför bort i början av 90-talet. Scania planerade vid denna tidpunkt
produktionen med hjälp av push-system vilket stämmer väl överens med MRP-system
men ej med de förändringar i omgivningen som skedde i en allt snabbare takt. Med
det nya Kanban-systemet kan produktionen följas i realtid, något som stämmer bättre
överens med företagets nuvarande planeringsfilosofi för produktionsflödet och de allt
snabbare förändringarna i företagets omgivning.
Scanias planeringsfilosofi för produktionsflödet (SPS) har stora likheter med JIT. Att
ersätta MRP-systemet med JIT-filosofin var således en nödvändighet för att nå en väl
fungerande styrning på Scania. JIT-styrningen bidrar till låga nivåer av lager vilket
innebär att mindre kapital binds i lager och att tillverkningskostnaderna därför blir
lägre. Appliceringen av JIT stöder därmed Scanias stävan efter att nå en
kostnadseffektiv produktion (jmf. Ward et al, 1996). Att JIT kan tillämpas trots att
Scanias omgivning är relativt osäker beror på att företagets produktionssystem är
flexibelt. Förutsättningarna för att JIT ska kunna tillämpas är bland annat korta
ställtider, små partistorlekar och flexibel personal, vilket är fallet på Scania (jmf.
Olhager, 2000, s 51). Flexibiliteten i bemanningen möjliggörs, som tidigare nämnts,
genom Scanias avtal avseende visstidsanställningar och flexibel arbetstid. Att Scania
dessutom planerar såväl kapacitet som produktion utifrån den prognostiserade
efterfrågan bidrar också till en minskad risk för under- och överkapacitet, vilket också
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leder till en kostnadseffektiv produktion. Utifrån ovanstående diskussion kan utläsas
att Scanias styrning stöder Scanias strategier och därmed företagets strategiska
kongruens. Klassificeringen av ekonomi- och produktionsstyrningen visar också att
Scania har förutsättningarna för att skapa en integrerad styrning. Hur de olika
styrsystemen hänger ihop mer konkret diskuteras nedan.
8.5

SKAPANDET AV INTEGRERAD STYRNING PÅ SCANIA

I stora drag hänger Scanias styrinstrument ihop enligt följande. Strategiska
förändringar på Scania, som exempelvis investering i en ny fabrik för hytter, kräver
förändringar av företagets kapacitet. Det strategiska behovet omsätts därför i ett
kapacitetsbehov i Scanias kapacitetsplan. Utifrån den kapacitetsnivå som fastställs i
kapacitetsplanen, fastställs ett investeringsbehov i investeringsplanen. Det betyder att
Scania fattar beslut avseende vilka investeringar som behövs för att nå de olika
kapacitetsstegen. Medarbetarna på funktionsnivå undersöker därefter om det är
möjligt att uppnå den föreslagna kapacitetsnivån. De genomför beräkningar och äskar
om investeringsmedel. Utifrån investerad kapacitet beräknas sedan hur många
produkter som ska tillverkas i Scanias produktionsplan. Den volym som bestäms ska
ligga fast för perioden. För att fördela produktionen geografiskt hålls även veckovisa
orderplaneringsmöten. Produktionen följs sedan upp med hjälp av prognoser för att
se om önskade volymer kunnat produceras under den aktuella perioden. Prognoserna
baseras på den volym som fastställs i produktionsplanen. På prognosmötena kan
därför en jämförelse göras mellan planerad och faktiskt antal producerade fordon
under perioden. Nyckeltal följs dessutom upp för att se om bland annat önskad
kvalitet och kostnad uppnåtts. Planerings- och uppföljningsrutinerna inom såväl
ekonomi- som produktionsstyrningen är på så vis väl integrerade. Dessa rutiner har
fungerat på ett likartat sätt under hela studieperioden.
Den empiriska studien visar att de styrinstrument som appliceras på såväl koncernsom funktionsnivå samt i de fyra undersökta produktionsenheterna i stort sett är
desamma. Två undantag finns dock. Det ena är att arbetet med den strategiska planen
bedrivs i olika stor omfattning på de olika produktionsenheterna. Vissa
produktionsenheter har en mer ambitiös process än andra. Det andra är att
uppfattningarna avseende leveransvärden skiljer sig åt mellan koncern- och
funktionsnivå. På koncernnivå anses leveransvärdena vara ett strategiskt
styrinstrument medan dessa inte ens används av vissa produktionsenheter. Då flertalet
styrinstrument är gemensamma har dock Scania lyckats skapa en väl integrerad
styrmodell.
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Då en stor del av Scanias styrning baseras på företagets tvärfunktionella kunskap är
det av vikt att beskriva denna utifrån vilka implikationer den har på Scanias
integrerade styrning. Anledningen är att en och samma medarbetare kan medverka på
ett flertal olika tvärfunktionella möten avseende Scanias planering och uppföljning. En
medarbetare kan t.ex. både deltaga i planeringsmöten avseende produktion och
uppföljningsmöten inom ekonomi. Den utpräglade möteskulturen bidrar således till en
informell kunskapsöverföring mellan de olika styrsystemen. Den tvärfunktionella
kunskapen har således underlättat skapandet av integrerad styrning på Scania under
studieperioden. Sammantaget kan utläsas att Scanias utformning och användning av
ekonomi- och produktionsstyrningen har underlättat skapandet av integrerad styrning
på företaget.
8.6

FÖRÄNDRINGAR SOM PÅVERKAT SCANIAS INTEGRERADE STYRNING

Nedanstående tabell visar de förändringar som skett inom ekonomi- och
produktionsstyrningen under studieperioden.
Beståndsdelar

Undersökningsvariabler
Styrningens karaktär
Ekonomistyrning
Informationens karakär
Tidsperspektiv
Informationens karaktär
Kapacitets- och planeringsstrategi
Produktionsstyrning
Kundorderpunkt
Styrfilosofi

Förändring
Lösare styrning
Fler icke-monetära mätetal
Kortare perspektiv
Fler icke-monetära mätetal
Från MRP till JIT

Tabell 13: Tabellen visar hur ekonomi- och produktionsstyrningen har förändrats
under studieperioden utifrån den tentativa modellens variabler

Hur de olika styrsystemen konkret hänger ihop har ej förändrats under studieperioden.
Detta avsnitt fokuserar därför snarare på förändringar av den informella styrning som
sker i form av tvärfunktionell kunskap på Scania. Scania styrs, som tidigare nämnts, till
stor del genom tvärfunktionella möten där representanter från både ekonomi och
produktion deltar. Scanias medarbetare har en stor tvärfunktionell kunskap bland
annat beroende på jobbrotation men även på grund av den utpräglade möteskulturen.
En rad förändringar har genomförts under studieperioden som inneburit att
integrationen mellan ekonomi och produktion genom denna informella styrning har
ökat. Decentraliseringen av ekonomifunktionen innebar enligt respondenterna att
ekonomi- och produktionsstyrningen blev mer integrerad. Anledningen är att varje
fabrik fick en egen ekonomichef vilket ledde till att förståelsen för den lokala
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verksamheten ökade och samarbetet mellan ekonomi och produktion förbättrades.
Ytterligare en anledning till att Scanias ekonomi- och produktionsstyrning blivit mer
integrerad är införandet av rullande prognoser. Orsaken är att budgeten tidigare
genomfördes på ettårsbasis och att uppföljningen av denna skedde med en så lång
tidsförskjutning att informationen vid uppföljningstillfället upplevdes som inaktuell,
speciellt med tanke på att förändringar i omgivningen skedde i en allt snabbare takt.
Kommunikationen kring budgeten mellan den centrala ekonomifunktionen och
fabrikerna var också bristfällig. Prognoserna har enligt respondenterna inneburit att
kommunikationen mellan ekonomi och produktion har förbättrats samt att kunskapen
avseende ekonomiska parametrar har ökat i fabrikerna. En intressant iakttagelse är att
respondenter inom produktionen numera beskriver prognoser som viktiga instrument
för att styra verksamheten.
Övergången från budget till prognos har inneburit att Scania fått en lösare styrning,
vilket stämmer väl överens med den ökade graden av differentiering i affärsstrategin,
även om kostnadseffektivitet fortfarande är av stor vikt. Anledningen är att företag
med starkt kostnadsfokus ofta har en hård kostnadsuppföljning genom budget. För
företag som däremot applicerar en differentieringsstrategi är en interaktiv dialog för
att nå kvalitetsförbättringar av större vikt än en strikt kostnadskontroll. Ytterligare ett
tecken på att styrningen blivit mer integrerad är den intensifierade uppföljningen av
nyckeltal. De tätare uppföljningarna av nyckeltalen som är av både monetär och ickemonetär karaktär, leder till att medarbetarna inom ekonomi och produktion får fler
möjligheter att samtala kring nyckeltalens utveckling. Att nyckeltalen vad gäller kvalitet
följs upp mer frekvent samtidigt som antalet icke-monetära mätetal ökat under
studieperioden, stöder den ökade differentieringsgraden i affärsstrategin. Den
intensifierade nyckeltalsuppföljningen ökar dessutom Scanias möjlighet att eliminera
icke värdeskapande aktiviteter vilket är av vikt vid en kombination av
differentieringsstrategi och kostnadseffektivitet. Ovanstående förändringar tyder på att
graden av integrering mellan ekonomi- och produktionsstyrning har ökat under
studieperioden. En respondent beskriver utvecklingen som att Scania har gått ifrån en
traditionell
ekonomistyrningsmodell
till
en
för
företaget
gemensam
verksamhetsstyrning med ett antal finansiella parametrar.
Att Scanias omgivning förändras i en allt snabbare takt samtidigt som konkurrensen
ökar har därmed lett till förändringar av Scanias styrsystem. Scanias har infört fler planerings- och uppföljningsverktyg på kort sikt för att kunna möta förändringar på
marknaden. Exempel på dessa kortsiktiga styrinstrument är att budget bytts ut mot
kvartalsvisa prognoser och att äskande av investeringsmedel numera sker per kvartal
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istället för på årsbasis. Scania har därmed år 2006 fler planeringsinstrument på kort
sikt än vad företaget hade år 1992. De tätare avstämningarna som medfört att styrningen blivit mer flexibel stämmer väl överens med den ökade flexibiliteten i Scanias
produktionsstrategi. Scania planerar dock fortfarande såväl ekonomin och produktionen även på lång sikt för att kunna genomföra långsiktiga investeringar vilket är av
vikt vid en differentieringsstrategi. Den ökade osäkerheten i omgivningen har dessutom bidragit till att produktionen blivit mer kundorderstyrd och lagren har genom
övergång från push- till pullprincipen minimerats. Även dessa förändringar stämmer
väl överens med den ökade graden av osäkerhet i omgivningen då Scanias pull-system
minimerar risken för överkapacitet vid minskning av efterfrågan.
Inom ramen för denna avhandling ryms ingen analys vad gäller vilka faktorer som påverkat Scanias rörelseresultat positivt. En intressant iakttagelse är dock att rörelseresultatet förbättrades efter det att en rad stora förändringar genomförts på Scania. Sammantaget så har exempelvis såväl affärs- som produktionsstrategin fått ett tydligare
kvalitetsfokus. Produktionsstyrningen har genom införandet av SPS, som har stora
likheter med JIT, fått ett större fokus på kvalitet och avvikelser i produktionen kan
rättas till lättare. Det ekonomiska ansvaret har decentraliserats och varje produktionsenhet har fått ansvar för det ekonomiska utfallet. Ekonomistyrningen har också förändrats för att möta de snabba förändringarna i omvärlden. Den ekonomiska planeringens tidshorisont har i vissa fall förändrades från ett år till ett kvartal, vilket har lett
till högre flexibilitet. Även produktionsstyrningen har blivit mer flexibel för att snabbt
kunna svara på förändringar av kundernas preferenser. Sammantaget kan dessa förändringar av Scanias strategier och styrsystem ha haft en positiv inverkan på Scanias
resultat.
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9

SLUTSATSER

I detta kapitel redogörs för avhandlingens slutsatser. Avsikten är att besvara avhandlingens
forskningsfrågor samt syfte.

9.1

STRATEGISK KONGRUENS PÅ SCANIA

Analysen av det empiriska materialet visar att Scania har uppnått strategisk kongruens
och integrerad styrning under hela studieperioden. Strategisk kongruens har uppnåtts
genom att strategierna på ett tydligt sätt hänger ihop mellan de organisatoriska
nivåerna. Aktivitetsdelningsstrategin på koncernnivå, med ett långsiktigt fokus,
möjliggör att dyrbara investeringar i företagets modulsystem kan göras.
Modulsystemet möjliggör en produktion med hög teknisk flexibilitet. Scanias
produktionsstrategi stöder på så vis affärsstrategin att erbjuda differentierade
produkter samtidigt som hög kostnadseffektivitet uppnås. Scania erbjuder unika
produkter som kännetecknas av god kvalitet, bra köregenskaper, snygg design och en
stark image. Att erbjuda unika produkter innebär alltid en risk då kundernas
preferenser avseende vad som är unikt snabbt ändras. Scanias ledande
befattningshavare har en stor verksamhets- och branschkännedom vilket medför att
de är duktiga på att identifiera förändringar av kundernas preferenser i ett tidigt skede.
Scanias koncernstrategi stöder därmed företagets differentieringsstrategi.
Då Scanias omgivning är relativt osäker är det av vikt att strategierna är anpassade till
denna. På Scania stöder aktivitetsdelningsstrategin på koncernnivå det långsiktiga
fokus som är viktigt när graden av osäkerhet är hög. Att produktionen genomförs i
form av tillverkning i mindre batcher och i vissa fall enstyckstillverkning medför att
flexibiliteten i produktionen är hög och att anpassning därmed kan göras till
förändringar i omgivningen. Ett flertal författare (jmf. t.ex. Olhager, 2000) menar att
produktion i långa serier ofta är en framgångsrik funktionsstrategi för företag som
tillämpar modulsystem. Intressant är dock att det på Scania var problematiskt att
146

uppnå strategisk kongruens under en tidsperiod då produkterna tillverkades i stora
batcher samtidigt som affärsstrategin var inriktad på hög kvalitet och
kostnadseffektivitet.
Produktionsstrategin inriktad mot stora batcher ledde till kvalitetsproblem då det var
svårt att finna avvikelser i produktionen. Kvalitetsproblemen ledde dessutom till att
garantikostnaderna ökade. Scania hade därför under mitten av studieperioden höga
kostnader för produktionen samtidigt som kvaliteten blev lidande. Omorganisationer,
nya arbetsmetoder (SPS) och förändringen av produktionen till mindre batcher och i
vissa fall enstyckstillverkning bidrog dock till att vända denna negativa trend. Att
Scania har en stark image och att kundlojaliteten är stor bidrog dock till att Scania
även under denna period förblev lönsamt. Av ovanstående diskussion kan utläsas att
Scanias koncern-, affärs- och funktionsstrategi är kongruenta.
9.2

INTEGRERAD STYRNING PÅ SCANIA

Scanias utformning och användning av ekonomi- och produktionsstyrningen har
bidragit till att skapa en integrerad styrning. Scanias planerings- och
uppföljningsrutiner hänger ihop enligt följande: Scanias koncernstrategiska plan kallas
”Strategic Update” och produktionsenheternas strategiska planering tar avstamp i
denna. Detta görs genom att produktionsenheterna bryter ner den koncernstrategiska
planen till en strategisk plan med aktiviteter och nyckeltal för den egna enheten. Hur
ambitiöst den här processen utförs varierar mellan de olika enheterna. För att
säkerställa att strategiska förändringar implementeras i organisationen utvecklas
dessutom nyckeltal som uppföljningsverktyg av ekonomiavdelningen på koncernnivå.
Inom ett kvartal kan sedan det nya nyckeltalet användas inom hela organisationen.
Här bör dock understrykas att större strategiska förändringar som kräver modifiering
av nyckeltalen är ovanliga på Scania.
Strategiska förändringar på Scania, som exempelvis investeringar i en ny fabrik, kräver
som tidigare nämnts förändringar av företagets kapacitet. Varje år hålls därför ett
kapacitetsplaneringsmöte. Dessa möten syftar till att planera kapaciteten på lång sikt
och är en grov estimering. Utifrån det prognostiserade kapacitetsbehovet som
fastställs i kapacitetsplanen beslutas sedan vilka investeringar som behövs för att nå
den önskade kapacitetsnivån. Detta görs på Scanias investeringsmöten. På
funktionsnivå genomförs därefter mer detaljerade beräkningar och fyra gånger per år
kan produktionsenheterna ansöka om investeringsmedel. Utifrån investerad kapacitet
beräknas sedan hur många produkter som ska tillverkas och beslut avseende
produktionstakten fattas under produktionsplaneringsmötena. I såväl kapacitets-, som
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investerings- och produktionsplaneringen deltar medarbetare från såväl koncern- som
funktionsnivå och det råder en samsyn avseende planeringen av produktionen. Att
den volym som fastställts i produktionsplanen verkligen produceras följs upp genom
de kvartalsvisa prognosmötena. På dessa möten jämförs den planerade volymen med
hur många lastbilars om faktiskt producerats under perioden.
Ett exempel på att uppföljningen hänger ihop mellan de olika nivåer är hur Scania
utformar och använder företagets nyckeltal. Scania använder nyckeltal som
uppföljningsverktyg inom ett antal fokusområden. Tanken är att om målvärdena inom
respektive fokusområde uppfylls ska detta leda till goda finansiella resultat på Scania.
En gemensam kärna av nyckeltal används på koncern- samt funktionsnivå.
Nyckeltalen bidrar till att bibehålla den strategiska kongruensen på så vis att de
strategiskt viktiga aktiviteterna översätts till mätbara nyckeltal. Att sedan nyckeltalen är
kopplade till medarbetarnas bonus gör att det blir tydligt för den enskilde individen
vad som förväntas av honom eller henne. Styrsystemen hänger på så vis ihop mellan
de organisatoriska nivåerna. Att kärnan av nyckeltal är desamma gör också att
jämförbarheten mellan och inom olika produktionsenheter världen över är stor.
Att Scania har en väl definierad kärnaffär har underlättat skapandet av företagets
tydliga styrmodell. Att implementera denna styrmodell i ett företag med diversifierad
verksamhet hade därmed varit svårare. En risk är dock att styrmodellen är så väl
inarbetad att innovation genom nytänkande försvåras. Anledningen är att styrningen
är så integrerad att det finns risk att medarbetarna agerar för likriktigt och att de inte
vågar komma med förslag på förbättringar och förändringar. Att ha en avvikande
uppfattning kan också vara problematiskt i ett företag med så väl inarbetade rutiner
för planering och uppföljning. Större förändringar i omgivningen alternativt förvärv
och fusioner kan också vara svårare att hantera om styrmodellen blir för stark.
Den empiriska studien har visat att majoriteten av Scanias styrinstrument används på
likartat sätt på koncern- och funktionsnivå samt på de fyra undersökta
produktionsenheterna. Fördelarna med Scanias styrmodell är att den stöder den
strategiska kongruensen, att informationsbehovet mellan koncern- och funktionsnivå
samt mellan produktionsenheterna konvergerar och att transparensen och därmed
jämförbarheten blir stor. Det leder till att avvikelser kan fångas upp på ett tidigt
stadium samtidigt som det blir tydligt för medarbetarna vad som förväntas av dem.
Styrmodellen leder också till att tillfredställande samarbete mellan koncern- och
funktionsnivå då medarbetare från båda finns representerade vid de tvärfunktionella
148

mötena. Samsynen avseende verksamheten i stort samt verksamhetskännedomen ökar
på så vis. Det leder till att samma mål eftersträvas på koncern- som funktionsnivå
vilket betyder att styrsystemet är ett väl fungerande stöd för skapandet och
bibehållandet av den strategiska kongruensen på Scania. De tvärfunktionella mötena,
där ofta representanter från både ekonomi och produktion deltar, bidrar också till en
integrering av de olika styrsystemen. Anledningen är att en och samma medarbetare
kan deltaga i såväl ekonomiska uppföljningsmöten som produktionsplaneringsmöten
och således överföra information mellan dessa. Den kombination av planerings- och
uppföljningsrutiner om Scania har valt, har underlättat skapandet av integrerad
styrning.
9.3

ÅTERKOPPLING TILL DEN TEORETISKA REFERENSRAMEN

Den teoretiska referensramen har utgjort ett väl fungerande analysverktyg på Scania.
De teoretiska samband som presenteras i modellen stämmer vidare överens med Scanias strategier och styrning samt med hur dessa hänger ihop. Studien av Scanias visar
just betydelsen av att ha väl genomarbetade strategier som matchar varandra och ett
styrsystem som stöder dessa. Att Scanias styrsystem hänger ihop mellan de organisatoriska nivåerna stöder dessutom implementeringen av valda strategier på ett tillfredsställande sätt. Studien visar också vikten av att förändra såväl strategier som styrsystem
när förutsättningar i t.ex. omgivningen förändras. Några brister som identifierats vad
gäller den tentativa modellen är att den ej tar hänsyn till att det är aktören som fattar
beslut. Processen för beslutsfattande redovisas ej i Nilsson och Rapp (2005). En annan brist är att kulturaspekten ej berörs. Scania har en stark företagskultur, som karaktäriseras av att en stor del av planering och uppföljning sker vid tvärfunktionella möten. Det är till stor del tack vare den som företaget lyckats skapa en väl integrerad
styrning. Sammantaget kan dock den tentativa modellen rekommenderas till såväl
praktiker som akademiker som vill analysera huruvida strategisk kongruens och integrerad styrning råder på deras företag.
9.4

FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING

Ett intressant uppslag för fortsatt forskning är att undersöka hur strategisk kongruens
och integrerad styrning påverkar ett företags konkurrenskraft. Tidigare forskning
indikerar att såväl strategisk kongruens som integrerad styrning påverkar
konkurrenskraften men mig veterligen finns det ingen publicerad studie som studerat
hur dessa områden tillsammans påverkar ett företags konkurrenskraft.
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Ytterligare forskning som vore intressant är att testa den tentativa modellen i en annan
omgivning. Fler fallstudier skulle öka möjligheten till generaliseringar. Det vore
dessutom av intresse att testa den tentativa modellen på tjänsteföretag, alternativt ett
företag som både producerar varor och tjänster. På det valda fallföretaget skulle det
t.ex. innebära att testa den tentativa modellen inom deras serviceorganisation. Denna
studie visar att den tentativa modellen fungerat tillfredsställande som utgångspunkt för
ett företag med en komplex tillverkningsprocess. Vid en studie av företag som
erbjuder service skulle dock sannolikt betydande justeringar behöva göras av den
tentativa modellen. Andra inom programgruppen (SiSK) har dessutom funnit att
teorin avseende styrning av service ej är lika väl utvecklad som teorin avseende
styrning av produktion, vilket skulle innebära ytterligare en utmaning. Ytterligare en
intressant forskningsansats vore att studera hur ett datorbaserat informationssystem
påverkar styrningen. Införandet av ett affärsstödssystem torde underlättas, om
företagets styrning är integrerad.
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BILAGA 1 DEFINITIONER
Nedan förklaras de begrepp som används i avhandlingen. Begreppen är sorterade i alfabetisk
ordning.

Affärsstrategi: Affärsstrategin indikerar hur individuella affärsenheter uppnår sina
övergripande mål samt hur affärsenheterna når konkurrensfördelar på den valda
marknaden (Nilsson och Rapp 2005, s 64-66).

”Assembly line”-strategi: En ”Assembly line”-strategi innebär att funktionen
tillverkar ett fåtal produkter i stora volymer i ett mekaniserat och integrerat
produktionsflöde. Exempel på denna kategori kan vara tillverkning av leksaker
(Nilsson och Rapp 2005, s 75-83).

”Batch”-strategi: Med en ”Batch”-strategi tillverkar funktionen multipla produkter i
små volymer. Tillverkning av komplexa industriverktyg klassificeras i detta
strategisegment (Nilsson och Rapp 2005, s 75-83).

”Continuous flow”-strategi: En ”Continuous flow” -strategi är en produktionsstrategi
som används vid tillverkning av stora volymer och standardiserade produkter.
Produktionsanläggningarna karaktäriseras av kapitalintensitet och inflexibilitet. Ett
oljeraffinaderi är ett exempel som tillämpar en continuous flow strategi (Nilsson och
Rapp 2005, s 75-83).

Ekonomistyrning: De formaliserade, informationsbaserade rutiner, strukturer och
processer som används av ledningen för att formulera strategier och implementera
dem genom att påverka medarbetarnas beteende. (Nilsson och Rapp, 2005, s 99)
Funktionsstrategi: En funktionsstrategi indikerar hur en specifik funktion uppnår
sina mål. Exempel på funktionsstrategier är inköpsstrategi, tillverkningsstrategi,
försäljningsstrategi och FoU strategi. Inom varje affärsenhet kan affärsstrategi och
funktionsstrategi koordineras så att funktionsstrategin är kopplad till affärsenhetens
mål (Nilsson och Rapp, 2005, s 75).

Integrerad styrning: Integrerad styrning uppstår när planering och uppföljning
samordnas på varje organisatorisk nivå i företaget. Syftet med den integrerade
styrningen är att underlätta informationsutbytet mellan olika organisatoriska nivåer
och beslutsfattande avseende strategiska, taktiska och operativa beslut. Användningen
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av liknande styrprinciper i hela verksamheten ökar transparensen i såväl planeringssom uppföljningsprocesserna (Nilsson och Rapp, 2005, s 93).

”Jobshop”-strategi: En ”jobshop”-strategi innebär att funktionen tillverkar unika
produkter i en verkstadsmiljö med generell maskinpark. Flygplanstillverkning är ett
exempel på jobshop-strategi (Nilsson och Rapp, 2005, s 75-83).
Koncernstrategi: Koncernstrategins mål är ofta finansiellt orienterade och nära
kopplat till hur värde skapas för ägarna, kunderna och medarbetarna.
Koncernstrategin indikerar hur målen ska uppnås (Hofer och Schendel, 1978).
Konkurrenskraft: En lönsam och hållbar position vilken skyddar ett företag
gentemot krafter som bestämmer branschens konkurrensintensitet. Enligt Porter
(1985) kräver en sådan position att affärsenheten erbjuder ett lägre pris än
konkurrenterna för samma tjänst/produkt alternativt erbjuder en tjänst/produkt som
är så unik att priset ej är av primär betydelse. Konkurrenskraftiga företag har enligt
Porter en högre avkastning är branschgenomsnittet över en längre tidsperiod.

Produktionsstyrning definieras i denna avhandling som de formaliserade,
informationsbaserade rutiner, strukturer och processer som används av ledningen för
att formulera strategier och implementera dem genom att kontrollera
tillverkningsprocessen, inklusive material, maskiner, medarbetare och leverantörer. I
denna avhandling, liksom i Nilsson och Rapps tentativa modell, kommer
produktionsstyrningssystemets roll vad gäller formulering och implementering av
strategier att belysas (Nilsson och Rapp, 2005, s 109).

Strategisk kongruens: Enligt Nilsson och Rapp (2005, s 47) är strategisk kongruens
en överensstämmelse mellan företagets strategier på koncern-, affärs-, och
funktionsnivå.

Takttid: Scania beräknar takttid som produktionstid dividerat med marknadsbehov
(Curt Åberg, Scania, presentation 1 februari 2006).
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BILAGA 2 PRESENTATION SISK STRATEGI, STYRNING OCH
KONKURRENSKRAFT
Under hösten 2004 startades forskningsprogrammet Strategi, Styrning &
Konkurrenskraft (SiSK). Deltagande SiSK-doktorander är Annette Anjou, Erik
Nilsson, Nicklas Schiller, Klas Sundberg och Susanna Poth under ledning av professor
Fredrik Nilsson och professor Birger Rapp. Projektgruppen har haft gemensamma
möten varje månad där generella riktlinjer, tidsplaner, val av fallföretag, intervjufrågor,
avhandlingens struktur och innehåll samt litteratur diskuterats. Idéer och problem har
även diskuterats löpande. Samtliga projektmedlemmar har inspirerat till arbetet med
avhandlingen. För att öka kunskapsöverföringen inom projektet har ett webb-baserat
sparverktyg (Blackboard) använts. På denna sida, som endast projektmedlemmarna
har tillgång till, sparas exempelvis, brev till fallföretag, presentation av projektet,
intervjufrågor och malldokument.
För att nå doktorsnivå är forskningsprogrammets övergripande syfte är att öka
kunskapen om och förståelsen för hur strategisk kongruens och integrerad styrning
påverkar företags konkurrenskraft. Det övergripande syftet kan konkretiseras i
följande två delsyften:
1. Att beskriva och analysera hur en stor koncerns konkurrenskraft utvecklas
och vilken roll strategier och styrsystem har i detta sammanhang.
2. Att utveckla en empiriskt förankrad föreställningsram som beskriver och
förklarar hur strategisk kongruens och integrerad styrning påverkar företags
konkurrenskraft. Utgångspunkten för detta arbete är den av Nilsson och
Rapp utvecklade tentativa modellen.
Forskningsprogrammets forskningsfrågor för doktor är:
a. Vilka koncern-, affärs- och produktionsstrategier är kongruenta?
b. Vilken utformning av ekonomi- och produktionsstyrning underlättar
skapandet av en integrerad styrning?
c. Hur påverkas konkurrenskraften av strategisk kongruens och integrerad
styrning?
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BILAGA 3
INTERVJUFÖRTECKNING
Nedan anges intervjupersonernas namn och titel samt intervjuns diskussionsområde
och datum. Informationen är i kronologisk ordning.
Namn

Titel

Diskussionsområde

Datum

Jan Ytterberg

Corporate control,
numera CFO

Introduktionsmöte

11 april 2005

Torbjörn Boije

Corporate Control

Introduktionsmöte

11 april 2005

Torbjörn Boije

Corporate Control

Ekonomistyrning på
koncernnivå

22 april 2005

Peter Härnwall

Senior Vice
President
Administration and
Corporate Control

Ekonomistyrning på
koncernnivå

2 maj 2005

Per Hallberg

Group Vice
President
Production and
Procurement

Produktionsstyrning
på koncernnivå

9 juni 2005

Melker
Jernberg

Plant Manger Engine Produktionsstyrning
Production,
på funktionsnivå samt
Assembly
produktionsstrategi
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19 september
2005

Fredrik
Lindegren

Manager Industrial
Control

Ekonomistyrning på
koncernnivå

16 november
2005

Henrik
Fellesson

Financial Manager
Engine Production

Ekonomistyrning på
funktionsnivå

21 november
2005

Jan Hillerström

Plant Manager
Chassis Production

Produktionsstyrning
på funktionsnivå samt
produktionsstrategi

28 november
2005

Thomas
Karlsson

Senior Vice
President Powertrain
Production

Produktionsstyrning
på koncernnivå

29 november
2005

Magnus Hahn

Senior Vice
President Human
Resources

HR-styrning på
koncernnivå samt
omgivning

14 december
2005

Lars G. E.
Orehall

Senior Vice
Produktionsstyrning
President Truck, Cab på koncernnivå
and Bus Chassis
Development

16 januari 2006

Håkan
Johansson

Head of Strategy,
Business and Brand
Development

Koncernstrategi samt
funktionsstrategi

23 januari 2006

Kjell Wallin

Ordförande i
verkstadsklubben
och ledamot i
Scanias styrelse

Produktionsstyrning
på koncern- samt
funktionsnivå samt
produktionsstrategi

23 januari 2006

Per Thulin

Head of SPS Office
Production control
and Development

Produktionsstyrning
koncernnivå samt
produktionsstrategi

25 januari 2006

Tomas Dacke

Headcontroller
Powertrain

Ekonomistyrning
koncernnivå

1 februari 2006
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Production
Marcus
Asplund

Controller
Powertrain
Production

Ekonomistyrning
koncernnivå

1 februari 2006

Cecilia
Edström

Senior Vice
President, Corporate
Relations

Koncernstrategi,
funktionsstrategi samt
omgivning

10 februari
2006

Robert Dubois

Managing Director
Scania Production
Angers S.A.S.

Produktionsstyrning
funktionsnivå samt
funktionsstrategi

22 februari
2006

Stefan
Palmgren

Plant Manager
Scania Cab
Production,
Oskarshamn

Produktionsstyrning
funktionsnivå samt
funktionsstrategi

2 mars 2006

Roger
Petersson

Logistics Manager
Scania Cab
Production
Oskarshamn

Produktionsstyrning
funktionsnivå samt
funktionsstrategi

2 mars 2006

Ulf Fromholz

Financial Manager
Scania Cab
Production
Oskarshamn

Ekonomistyrning
funktionsnivå

2 mars 2006

Jörgen Öhman

Manager Deloitte
Consulting
Stockholm

Produktionsstyrning
funktionsnivå

8 mars 2006

Jan Gurander

CFO

Ekonomistyrning
koncernnivå

3 april 2006

Per Thulin

Head of SPS Office
Production control

Produktionsstyrning
koncernnivå samt

4 april 2006
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and Development

produktionsstrategi

Kjell Wallin

Ordförande i
verkstadsklubben
och ledamot i
Scanias styrelse

Produktionsstyrning
på koncern- samt
funktionsnivå samt
produktionsstrategi

4 april 2006

Jan Ytterberg

Corporate Control,
numera CFO

Avstämningsmöte

11 april 2006

Torbjörn Boije

Corporate Control

Avstämningsmöte

11 april 2006

Mikael Eklund

Scaniachaufför,
Vallentuna och
Trading

Affärsstrategi

11 mars 2008

Sandro
Romagnoly

Verkstadschef,
Wiklunds åkeri

Affärsstrategi

10 mars 2008

Oskar
Tjerngren

Finansanalytiker,
Carnegie

Omgivning/strategi

11 mars 2008
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BILAGA 4 KÄLLHÄNVISNING
EMPIRI
Avsnitt
Scanias affärsidé och strategi
Scanias omgivning
Scanias koncernstrategi
Scanias affärsstrategi

Scanias funktionsstrategi

Tvärfunktionell styrning på Scania

Intervjupersoner
Håkan Johansson
Per Thulin
Torbjörn Boije
Per Thulin
Cecilia Edström
Stefan Palmgren
Magnus Hahn
Håkan Johansson
Henrik Fellesson
Melker Jernberg
Fredrik Lindegren
Håkan Johansson
Robert Dubois
Per Thulin
Jan Hillerström
Magnus Hahn
Kjell Wallin
Jan Gurander
Fredrik Lindegren
Jan Hillerström
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Datum
23 januari 2006
4 april 2006
22 april 2005
6 april 2006
10 februari 2006
2 mars 2006
14 december 2005, 29 mars 2006
29 mars 2006
29 mars 2006
19 september 2005
16 november 2005
29 mars 2006
22 februari 2006
4 april 2006
28 november 2005
29 mars 2006
23 januari 2006
3 april 2006
16 november 2005
28 november 2005

Avsnitt
Strategisk planering och uppföljning

Långsiktiga ekonomiska prognoser
Kapacitetsplan

Investeringsplan

Intervjupersoner
Magnus Hahn
Cecilia Edström
Håkan Johansson
Thomas Karlsson
Tomas Dacke
Jan Hillerström
Robert Dubois
Marcus Asplund
Henrik Fellesson
Stefan Palmgren
Torbjörn Boije
Tomas Dacke
Thomas Karlsson
Melker Jernberg
Stefan Palmgren
Robert Dubois
Stefan Palmgren
Tomas Dacke
Fredrik Lindegren
Robert Dubois
Jan Hillerström
Thomas Karlsson
Ulf Fromholz
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Datum
14 december 2005
10 februari 2006
23 januari 2006
29 november 2005
1 februari 2006
28 november 2005
22 februari 2006
20 november 2007
28 november 2007
2 mars 2006
22 april 2005
1 februari 2006
29 november 2005
19 september 2005
2 mars 2006
22 februari 2006
2 mars 2006
1 februari 2006
16 november 2005
22 februari 2006
28 november 2005
29 november 2005
2 mars 2006

Avsnitt
Leveransvärden

Produktkalkyler

Budget/prognos

Produktionsplan

Nyckeltal

Styrfilosofi för produktionsflödet

Kundorderpunkt

Intervjupersoner
Fredrik Lindegren
Henrik Fellesson
Marcus Asplund
Ulf Fromholz
Jan Gurander
Torbjörn Boije
Ulf Fromholz
Marcus Asplund
Fredrik Lindegren
Torbjörn Boije
Peter Härnwall
Tomas Dacke
Ulf Fromholz
Jan Gurander
Marcus Asplund
Fredrik Lindegren
Jan Hillerström
Jan Hillerström
Per Hallberg
Thomas Karlsson
Robert Dubois
Melker Jernberg
Stefan Palmgren
Thomas Karlsson
Per Hallberg
Tomas Dacke
Marcus Asplund
Fredrik Lindegren
Stefan Palmgren
Melker Jernberg
Jan Hillerström
Ulf Fromholz
Robert Dubois
Per Thulin
Kjell Wallin
Stefan Palmgren
Jan Hillerström
Per Hallberg
Henrik Feleson
Robert Dubois
Per Thulin
Robert Dubois
Lars Orehall
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Datum
16 november 2005, 26 november 2007
21 november 2005
20 november 2007
23 november 2007
3 april 2006
11 april 2005
23 november 2007
20 november 2007
16 november 2006, 26 november 2007
11 april 2005, 22 april 2005, 11 april, 2006
2 maj 2005
1 februari 2006
2 mars 2006, 23 november 2007
3 april 2006
20 november 2007
16 november 2006
28 november 2005
28 november 2005
9 juni 2005
29 november 2005
22 februari 2006
19 september 2005
2 mars 2006
29 november 2005
9 juni 2005
1 februari 2006
1 februari 2006, 20 november 2007
16 november 2006
2 mars 2006
19 september 2005
28 november 2005
23 november 2007
22 februari 2006
25 januari 2006
23 januari 2006
6 mars 2006
28 november 2005
9 juni 2005
29 mars 2006
22 februari 2006
25 januari 2006
22 februari 2006
16 januari 2006

BILAGA 5 INTERVJUGUIDE
OMGIVNING
Bransch
1. Inom vilken bransch/branscher är ni verksamma?
2. Vad kännetecknar branschen/branscherna?
3. Följer branschen/branscherna konjunkturens utveckling?
a.

Hur långa cykler har branschen?

4. Hur har branschen/branscherna utvecklats från år 1992 fram till idag?
Marknad
1. På vilken marknad/marknader är ni verksamma?
2. Vad kännetecknar den marknad/marknader som ni är verksamma på?
(stabilitet, turbulens, förändringstryck etc.)
3. Ser marknaden olika ut för de olika affärsenheterna?
a.

Ifall ja, hur skiljer sig affärsenheternas marknader?

4. Vilka yttre faktorer präglar marknaden? (politik, lagar, andra omständigheter?)
5. I vilken utsträckning kan ni påverka er omgivning?
6. Beskriv hur er konkurrensposition ser ut på marknaden i förhållande till era
konkurrenters.
7. Vilka produkter/varor/tjänster ser ni som substitut till era egna?
8. Vilken förhandlingsstyrka har era kunder?
9. Vilken förhandlingsstyrka har era leverantörer?
10. Vilken risk finns att nya konkurrenter etablerar sig på marknaden?
11. Ser konkurrenspositionen olika ut för koncernens olika affärsenheter?
12. Hur har marknaden/marknaderna utvecklats från år 1992 fram till idag?
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BILAGA 6 INTERVJUGUIDE
STRATEGI
Koncernnivå
1. Beskriv koncernens mål i korthet.
2. Beskriv koncernens strategi i korthet.
3. Vilken betydelse har tillvaratagande av synergier för utformningen av
koncernstrategin?
4. Beskriv koncernens strategiprocess.
5. Hur bryts koncernens strategier ner till affärsområdes- och funktionsnivå?
6. Beskriv er kärnkompetens samt dess betydelse vid utformning av strategier.
7. Vilket är koncernens strategiska fokus?
a.

Vilken är koncernens affärslogik?

b. Hur har diversifiering/fokusering gått till?
c.

Hur ser beslutssituationerna ut?

d. Vilka är koncernens kritiska framgångsfaktorer?
8. Vad särskiljer koncernen från dess konkurrenter (konkurrensmedel)?
9. Beskriv hur ovanstående förändrats från år 1992 och varför. Utgå ifrån
milstolpar.
Affärsnivå
1. Beskriv affärsenhetens mål i korthet.
2. Beskriv affärsenhetens strategi i korthet.
3. Beskriv affärsenhetens strategiprocess.
4. Beskriv affärens kärnkompetens.
5. Vilket är affärens strategiska fokus?
a.

Vad kännetecknar affärens affärslogik?

b. Hur ser beslutssituationerna ut?
171

c.

Vilka är affärens kritiska framgångsfaktorer?

6. Vad kännetecknar er konkurrensposition?
7. Vad särskiljer affärsenheten från dess konkurrenter?
8. Beskriv hur ovanstående förändrats från år 1992 med utgångspunkt i
milstolpar
Funktionsnivå
1. Beskriv de produktionsstrategiska målen i korthet.
2. Beskriv produktionsstrategin i korthet.
3. Beskriv produktionsstrategiprocessen.
4. Vad kännetecknar er produktion? (job shop/batch eller line/flow)
5. Hur hanterar ni förändringar av volym och mix i produktionen? (teknisk
flexibilitet)
a.

Grad av standardisering (teknisk flexibilitet)?

b. Grad av integrering (teknisk komplexitet)?
c.

Grad av mekanisering (teknisk komplexitet)?

6. Beskriv hur ovanstående förändrats från år 1992 och varför.
Koppling mellan strategi och styrsystem
1. Hur påverkar förändringar av strategin ekonomi- och produktionsstyrningen?
2. Hur påverkar förändringar av ekonomi- och produktionsstyrningen
produktionsstrategin?
3. Beskriv hur ovanstående förändrats från 1992 och varför.
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BILAGA 7 INTERVJUGUIDE
EKONOMISTYRNING
Ekonomistyrning – övergripande beskrivning
1. Beskriv kort koncernens ekonomistyrning, dvs. processerna och strukturerna.
2. Finns det en koncerngemensam ekonomistyrningsmodell?
a.

Vilka delar av ekonomistyrningen är centraliserade respektive
decentraliserade?

3. Beskriv hur ovanstående förändrats från år 1992 och varför.

Planering
1. Beskriv planeringsprocessen.
2. Vilka verktyg används för planering? (Budget, prognoser och andra
styrinstrument)
3. Vilken tidshorisont används vid planeringen? (kort/lång sikt)
4. Vilken karaktär har den information som används vid planering?
(monetär/icke-monetär)
a.

Beskriv vilka mål som används.

5. I vilken utsträckning anses fastställda planer vara ett åtagande? (hård/lös
styrning)
6. Vilket inflytande har ledningen över det operativa arbetet? (hård/lös styrning)
7. Beskriv hur ovanstående förändrats från år 1992 och varför.
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Uppföljning
1. Beskriv uppföljningsprocessen.
2. Vilka verktyg används för uppföljning?
3. Med vilken frekvens sker uppföljning? (hård/lös styrning)
4. Vilken karaktär har den information som används vid uppföljning?
(monetär/icke-monetär)
a.

Beskriv vilka mått som används.

5. Hur hanteras avvikelser? (hård/lös styrning)
6. Beskriv hur ovanstående förändrats från år 1992 och varför.

Integrering av styrsystem
1. Anser Du att ekonomi- och produktionsstyrningen är integrerad, dvs. finns
det en koppling mellan ekonomi- och produktionsstyrning?
2. Beskriv hur ovanstående förändrats från år 1992 och varför.

Framtid
1. Beskriv företagets framtida vision för ekonomistyrning.
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BILAGA 8 INTERVJUGUIDE
PRODUKTIONSSTYRNING
Produktionsstyrning – övergripande beskrivning
1. Beskriv produktionsorganisationen i korthet.
2. Beskriv produktionsstyrningssystemet i korthet, dvs. processer och strukturer.
3. Finns det en koncerngemensam produktionsstyrningsmodell?
a.

Vilka delar av produktionsstyrningen är centraliserade respektive
decentraliserade?

4. Beskriv hur ovanstående har förändrats från år 1992 och varför.

Planering
1. Beskriv hur ni planerar kapaciteten på 5 års sikt (kapacitetsstrategi).
2. Beskriv den kortsiktiga produktionsplaneringen (kortare än ett år)
(planeringsstrategi).
3. Vilken karaktär har informationen? (monetär/icke-monetär)
a.

Beskriv vilka mål som används.

4. När och hur knyts produkten till en specifik kund (kundorderpunkt)?
5. Karaktärisera företags principer för att administrativt styra produktionen i
termer av push (planeringstryck) och pull (behovssug).
6. Karaktärisera företagets styrfilosofi i termer av JIT eller MRP.
7. Beskriv hur ovanstående förändrats från år 1992 och varför.
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Uppföljning
1. Beskriv uppföljningsprocessen.
2. Vilken karaktär har informationen som används vid uppföljning?
(monetär/icke-monetär)
a.

Beskriv vilka mått som används.

3. Hur hanteras avvikelser? (hård och lös styrning)
a.

Beskriv hur ovanstående förändrats från år 1992 och varför.

Integration av styrsystem
1. Anser Du att produktionsstyrningen och ekonomistyrningen är integrerade,
dvs. finns det en koppling mellan ekonomi- och produktionsstyrning?
a.

Beskriv hur ovanstående förändrats från år 1992 och varför.

Framtid
1. Beskriv företagets framtida vision för produktionsstyrning.
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BILAGA 9 AFFÄRSSTRATEGISK
KLASSIFICERING
Vänligen positionera Scanias lastvagnar gentemot ledande konkurrenter år 1992
respektive år 2006.

Betydligt lägre
än ledande
konkurrenter
1

Betydligt högre
än ledande
konkurrenter
2

Produktens försäljningspris
Procent av försäljning
spenderat på FoU
Procent av försäljning
spenderat på marknadsföring
Produktkvalitet
Produktens image
Produktegenskaper
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3

4

5

6

7

BILAGA 10 AFFÄRSSTRATEGISK
KLASSIFICERING AV SCANIA
Område

Svarsintervall

Genomsnitt

Produktens försäljningspris

5-6

5,7

Procentuell andel av försäljningen
som satsas på FoU

4-4

4

Procentuell andel av försäljningen
som satsas på marknadsföring

3-4

3,7

Produktkvalitet

5-6

5,3

Produktens image

7-7

7

Produktegenskaper

5-6

5,3

29-32

32

Summa:

Ovanstående frågeformulär har fyllts i av fyra respondenter på Scania. Därefter har
resultatet verifierats av ytterligare sex respondenter på Scania. Resultaten indikerar att
Scanias försäljningspris är något högre än konkurrenternas, att de investerar ungefär
lika mycket som konkurrenterna i forskning och utveckling samt att de marknadsför
produkterna i samma utsträckning som konkurrenterna. Respondenterna menar att
kvaliteten på tunga lastbilar generellt sett är hög men att Scanias kvalitet är högre.
Respondenterna på Scania menar dessutom att kvalitén på företagets produkter ökat
under tidsperioden. Produktegenskaperna klassificerar respondenterna som något
bättre än konkurrenterna. Scania starkaste konkurrensmedel enligt ovanstående
klassificering är produkternas image. Sammantaget visar klassificeringen att Scania
bedriven en differentieringsstrategi.
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BILAGA 11 NYCKELTAL
Personal

Kvalitet

Kostnad

Leverans

Medarbetare

Verksamhet

Kund
Ekonomi

Nyckeltal för Powertrain Production år 2005
Flexibilitet i bemanning
Frisknärvaro
Utvecklingsplaner
Avvikelser - Critical, Major, Standard
Direktflöde
Kvalitet på inköpta gods
Fordon per anställd
Produktionskostnad per lastbil
Prisutveckling direkt material
Prisutveckling indirekt material
Leveranstsäkerhet
Lageromsättningshastighet
Nyckeltal för Scania Chassiverkstäder år 2005
Utvecklingsplaner
Frisknärvaro kollektivanställda
Frisknärvaro tjänstemän
Tillbudsrapportering / olycksfall
Operational efficency Montering
Leveranssäkerhet
Sekvensändringar per månad
Direktflöde
Kompletthetsgrad i monteringsläge
Avvikelser: Critical, Major, Standard
Lastbilar/anställd
Produktionskostnad per lastbil
Monterad volym lastbilar (takt)
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Nyckeltal för Scania Motortillverkning Monering år 2005
Personal
Utvecklingssamtal och utvecklingsplan
Antal tillbud/olycksfall
Frisknärvaro
Öppna tillbud
Kund
Avvikelser: Critical, Major, Standard
Leveranssäkerhet
Sekvensändringar
Process
Direct run och stopptid
Antal inrapporterade miljötillbud/olycksfall
SPS införande (antal områden)
Andel i tid åtgärdade revisionsavvikelser för
månaden/året
Sekvensändringar i process
Leveransprecision från underleverantörer
Ledtid per process
Produktivitet
Motorer per anställd
SEK per motor
Nyckeltal för Scania Transmissionstillverkning år 2005
Utvecklingssamtal & -planer
Tillbudsrapporter/olyckor
Frisknärvaro
Process
Statistiskt mått på avvikelser som beräknas genom
att produkter slumpvis kontrolleras i produktionen
Avvikelser : Critcial, Major, Standard
Kund
Leveransprecision
Felrapporter
Produktivitet
Operational efficency
Produktionskostnad/index
Medarbetare
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Scania Transmissionstillverkning använde sig år 2005 även av ett antal indikatorer som de
dock ej följde upp lika noggrant som ovanstående nyckeltal. Scania Hyttproduktions nyckeltal
redovisas i deras strategiska plan i bilaga 12.
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BILAGA 12 STRATEGISK PLAN,
SCANIA HYTTPRODUKTION
Strategisk plan Scania hytter 2006

Vi ska, genom att ge det bästa bidraget till ett lönsamt Scania, uthålligt visa
att vi är den självklara hyttleverantören till Scanias europaproduktion.
Rätt från mig

• Till våra kunder ska vi alltid leverera rätt kvalitet i rätt tid.
• För våra medarbetare ska vi erbjuda en säker och utvecklande arbetsmiljö.
• Med engagerade och kompetenta medarbetare ska vi systematiskt
eliminera slöseri i våra processer.
• I omvärldsfrågor ska vi agera på sätt som krävs av ett ansvarskännande
företag.

Vision

Förbrukningsstyrd
Produktion

Ständiga förbättringar

L
E
D
A
R
S
K
A
P

Normalläge - Standardiserat arbetssätt

Strategiskt
mål

Kunden först:

Respekt för individen:

Eliminering av slöseri:

I kundens ögon är vi lyhörda och har attityden
“Jag gör mitt yttersta för att hålla kunden
kunden först, vilket säkerställer att vi alltid
skadeslös”
levererar rätt kvalitet i rätt tid.

Scania är en effektiv och attraktiv arbetsplats,
“Jag ser och bekräftar alla människor som jag
som ger individen möjlighet till utveckling i en
möter i mitt arbete”
säker arbetsmiljö. Alla har kompetens för sin
arbetsuppgift och klimatet stimulerar till enskilt
ansvarstagande och personligt engagemang för
våra gemensamma mål.

Vi har stabila och harmoniska processer där
“Jag tar bort allt som inte efterfrågas eller tillför
utveckling och förbättring av vår verksamhet sker
värde”
kontinuerligt och ses som en naturlig del av alla
medarbetares arbetsuppgifter

¾
¾
¾
¾

Kritiska
framgångsfaktorer

Alla medarbetare delar våra grundläggande värderingar
Engagerat och kompetent ledarskap
Genomför och följer upp planerade aktiviteter
Gå och se (Reagera – agera – återkoppla)

¾ God kundkommunikation

¾ Motivation och engagemang hos alla (vilja)

¾ Robusta och driftsäkra processer

¾ Arbeta i realtid

¾ Rätt yrkeskompetens (kunna)

¾ Koncentration på produktion (varor och
tjänster) där vi har en konkurrensfördel

¾ God helhetssyn för Scania-affären (förstå)

Mål 2006

Aktiviteter

¾ Välbefinnande (hälsa)

¾ Standardiserade arbetssätt och gemensamma
arbetsmetoder

¾ Tillgång på arbetskraft

¾ Drivande i globalt tvärfunktionellt samarbete

¾ Miljöpåverkan som med marginal klarar lagar
och krav.

¾ Följa med i den produktionstekniska
utvecklingen

¾

Kundkvalitet

< st/månad

¾

Frisknärvaro

>%

¾

Hytter/anställd & år

st

¾

Sekvensflytt

< st/mån

¾

Organiskt lösningsmedel

kg/hytt

¾

Produktionskostnad

Prognos

¾

Fel vid hyttrevision

< st/hytt

¾ Sekvensriktighet i produktionsprocessen
¾ Taktade och kopplade flöden

¾ Ledarskapsutveckling, tränarträning SPS

¾ SPS-utveckling

¾ Värderingsgrundat medarbetarskap

¾ Etablera arbetssätt global hyttaffär
¾ Definiera processoptimal produkt
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BILAGA 13 SCANIAS OMGIVNING FÖRÄNDRINGAR 1992-2006
Nedan redogörs för utvecklingen på Scanias största marknader mellan år 1992 och 2006. Tre
marknader som varit viktiga för Scania är Europa, Latinamerika och Asien. De har stått för den
största delen av Scanias fakturering under den valda tidsperioden. Redogörelsen för respektive år
inleds med en beskrivning av utvecklingen av lastbilsmarknaden och därefter följer en redogörelse av
bussmarknadens utveckling.
År 1992 rådde en internationell lågkonjunktur. Branschen för tunga fordon
kännetecknades av pressad lönsamhet p.g.a. minskad efterfrågan, tilltagande
överkapacitet och priskonkurrens. Detta medförde lägre volymer för de flesta
lastbilsmärken. Scanias leveranser av lastbilar minskade totalt med 15 procent under
året. Scanias marknadsandel förblev dock 11 procent för lastbilar i Europa. Scania var
under 1992 det tredje största europeiska lastbilsmärket. I Fjärran Östern och Brasilien
minskade Scanias försäljning av tyngre lastbilar på grund av regionernas dämpade
ekonomiska tillväxt. Däremot stabiliserades det ekonomiska läget i Argentina där
Scanias försäljning av lastbilar ökade markant (Saab-Scania Holdings årsredovisning
1992, s 10-15).
Under 1993 fördjupades lågkonjunkturen i Europa och investeringsviljan var låg.
Lastbilsmarknaden för tunga fordon i Europa försvagades kraftigt men Scania behöll
sin ställning med en marknadsandel på 11,4 procent. Scania förblev det tredje största
lastbilsmärket i det tunga segmentet. Efterfrågan i Brasilien var fortsatt stark och i
Argentina redovisades rekordvolymer. I Fjärran Östern mattades tillväxten av vilket
ledde till en lägre lastbilsförsäljning under 1993 (Saab-Scania Holdings årsredovisning
1993, s 7-8).
Under år 1994 förbättrades konjunkturen internationellt vilket påverkade efterfrågan
på lastbilar positivt. Uppgången i efterfrågan gick snabbare än vid tidigare
konjunkturförändringar. Detta berodde framförallt på att begagnade fordon
exporterats till länder i centrala och östra Europa. Någon fordonsreserv inför
konjunkturuppgången fanns därför ej i västra Europa. Den internationella
lastbilsmarknaden expanderade under 1994. Världsproduktionen av tunga lastbilar
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ökade med 20 procent. Scanias marknadsandel i Västra Europa ökade från 11,4 till
12,8 procent. Den ekonomiska utvecklingen var fortsatt mycket stark på Scanias
huvudmarknader i Latinamerika. I Brasilien påverkades efterfrågan mycket positivt på
grund av den snabba BNP-tillväxten samt ett stort behov av att ersätta äldre fordon.
Även i Fjärran Östern fortsatte den ekonomiska tillväxten i hög takt (Saab-Scanias
årsredovisning 1994, s 14-19).
Scania var under 1995 världens femte största märke för tunga lastbilar och det tredje
största märket i Europa. Efterfrågan på tunga lastbilar fortsatte att öka i takt med en
positiv ekonomisk utveckling i flertalet europeiska länder. Den fortsatta avregleringen
inom EU ledde till ökad effektivitet inom transportindustrin, vilket i sin tur ledde till
en ökad efterfrågan på tunga fordon. Scanias marknadsandel i västra Europa ökade
från 12,8 till 14,3 procent. Den latinamerikanska marknaden kännetecknades av en
långsiktig positiv efterfrågan för tunga lastbilar men med kortsiktiga kraftiga
svängningar. Under 1995 minskade efterfrågan p.g.a. finanspolitiska åtgärder i
Brasilien. Scania ökade dock sin marknadsandel i Latinamerika till 39 procent. I
Sydostasien var efterfrågan fortsatt hög till följd av en positiv ekonomisk tillväxt i
regionen (Scanias årsredovisning, 1995, s 7-8).
I Västeuropa som var Scanias största marknad (svarade för över 70 procent av
bolagets fakturering) var efterfrågan hög och stabil under första halvåret av 1996 med
en viss avmattning under andra halvåret (Scanias årsredovisning 1996, s 4). Scania
marknadsandel i västra Europa, mätt som antalet registrerade bilar över 16 ton, ökade
från 14,3 till 15,5 procent. I Sverige blev Scania marknadsledare. Scania förstärkte sin
position som marknadsledare i såväl Brasilien som Argentina. Scanias fakturering till
marknaderna i Asien fortsatte på ungefär samma nivå som föregående år (Scanias
årsredovisning 1996, s 18-21). Konkurrenssituationen för lastbilar skärptes på samtliga
marknader. Scania fortsatte introduktionen av 4-serien och Mercedes-Benz och
Renault svarade med varsitt nytt lastbilsprogram i den tunga serien (Scanias
årsredovisning, 1996, s 18)
Inom det blivande EMU-området skedde under 1997 en successiv harmonisering av
priserna. Konkurrensen på de förut prismässigt väsentligen avskärmade nationella
marknaderna ökade därmed. Transportmarknaden inom EU avreglerades vilket ledde
till nya förutsättningar för framväxten av stora flernationella transportföretag (Scanias
årsredovisning 1997, s 4). Världsproduktionen av tunga lastbilar ökade år 1997 med 9
procent. Scania var det fjärde största lastbilsmärket i det tunga segmentet i världen.
Året inleddes med en svag efterfrågan på lastbilar i Västeuropa. Antalet registreringar
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av tunga lastbilar i Västeuropa förblev dock oförändrat jämfört med tidigare år.
Scanias andel av den västeuropeiska marknaden minskade från 15,5 procent till 15,1
procent år 1996 (Scanias årsredovisning 1997, s 13-15). Scanias fakturering av tunga
lastbilar i Asien ökade med 3 procent jämfört med 1996. Marknaderna i Sydostasien
präglades av turbulens på grund av en finansiell kris i området. Efterfrågan på nya
fordon bedömdes därför bli låg under den närmaste tiden (Scanias årsredovisning
1997, s 19). Utvecklingen av lastbilsmarknaden i Latinamerika var positiv. Den
ekonomiska integrationen mellan länderna i Latinamerika ökade till följd av ett
frihandelssamarbete. Detta påverkade transportefterfrågan positivt då handeln mellan
gränserna ökade. Scanias fakturering av lastbilar ökade med 30 procent i regionen. I
Brasilien, som utgör den största marknaden i regionen var Scania marknadsledande
med en andel på 39,5 procent. Även i Argentina var utvecklingen positiv och Scania
var marknadsledande med en marknadsandel på 34,8 procent (Scanias årsredovisning
1997, s 21-22).
Scania var under 1998 världens femte största märke för tunga lastbilar. I Europa var
Scania det näst största märket och i Latinamerika var Scania det ledande märket för
tunga lastbilar (Scania årsredovisning s 4, 1998). Under 1998 var efterfrågan stark i
västra Europa och Scanias marknadsandel ökade något från 15,1 procent år 1997 till
15,2 procent för 1998. Scanias fakturering ökade med 22 procent på den
västeuropeiska marknaden (Scanias årsredovisning 1998, s 15-17). Scanias fakturering i
Asien minskade med 54 procent, bland annat pga. minskad efterfrågan och ökad
prispress. Scanias försäljning av lastbilar ökade dock i Australien och i Afrika (Scanias
årsredovisning 1998, s 21). I början av år 1998 var efterfrågan på den latinamerikanska
marknaden stark. Ekonomin påverkades dock av den försämrade ekonomiska
situationen i Asien och efterfrågan sjönk under andra delen av året. Scanias fakturering
i Latinamerika sjönk med 21 procent. Scania ställde under första halvåret 1998 om
produktionen till 4-serien vilket medförde färre leveranser under denna period. Scania
behöll sin marknadsledande ställning i Brasilien, trots den begränsade produktion
under första halvåret. Marknadsandelen minskade dock från 39,5 procent till 33,4
procent. Konkurrenterna introducerade under året uppgraderad produkter och
priskonkurrensen var hård. I Argentina mattades tillväxten av under året. Scania
förblev marknadsledare men med en något lägre marknadsandel än år 1997, 28,6
procent (34,8) (Scanias årsredovisning 1998, s 22-23).
Efterfrågan på tunga lastbilar var fortsatt stark i västra Europa under 1999. Scanias
andel av den västeuropeiska marknaden minskade dock något från 15,2 procent till
14,9 procent. Nedgången berodde framförallt på en svagare efterfrågan på de
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marknader som Scania har en stark position på samt kapacitetsbrist hos
distributörerna (Scanias årsredovisning 1999, s 16). Efterfrågan på den
Latinamerikanska marknaden var begränsad. Den brasilianska valutan devalverades i
början av året och landets ekonomi utvecklades svagt under året. Konkurrensen ökade
och Scanias marknadsandel för tunga lastbilar minskade från 33, 4 procent till 31,7
procent. Även i Argentina var den ekonomiska utvecklingen svag. Scania befäste dock
sin position som marknadsledare och ökade marknadsandelen från 28,6 till 32,5
procent (Scanias årsredovisning 1999, s 20). Efterfrågan i Asien var svag vilket ledde
till prispress. Scanias fakturering i regionen ökade dock något (Scanias årsredovisning
1999, s 22).
Under år 2000 var efterfrågan för tunga lastbilar i västra Europa fortsatt hög och
nådde t.o.m. nya rekordnivåer (Scanias årsredovisning 2000, s 6). Trots den växande
efterfrågan kunde dock priserna ej höjas. Scanias marknadsandel i Västeuropa ökade
från 14,9 till 15,6 procent (Scanias årsredovisning 2000, s 28). Under året började
efterfrågan i Latinamerika att återhämtas, framförallt på grund av den ekonomiska
stabiliseringen i Brasilien. Efterfrågan på den brasilianska marknaden växte. Scanias
marknadsandel sjönk dock från 31,7 till 29,7 procent. Anledningen vara att nya aktörer
inom lågprissegmentet fortsatte att ta marknadsandelar. I Argentina avtog efterfrågan
och Scanias marknadsandel sjönk något från 32,5 till 31,5 procent (Scanias
årsredovisning 2000, s 33). Den asiatiska marknaden började återhämta sig efter de
senaste årens ekonomiska problem i regionen. Scanias fakturering för lastbilar ökade
med 130 procent jämfört med året tidigare (Scanias årsredovisning 2000, s 34).
Scania var år 2001 världens tredje största märke, för tunga lastbilar i världen med en
andel på 8,8 procent av världsproduktionen (Scanias årsredovisning 2001, s 35).
Scanias marknadsandel i Västeuropa minskade från 15,6 till 13,5 procent. I västra
Europa var nybilspriserna extremt pressade och Scania avstod från affärer där
prisnivån var allt för låg (Scanias årsredovisning 2001, s 36). Marknaden för tunga
fordon i Latinamerika försvagades. Den ekonomiska situationen i Argentina
förvärrades vilket även påverkade utvecklingen i Brasilien och den brasilianska valutan
negativt. Scanias marknadsandel i Argentina ökade dock marginellt till 32,1 procent
(31,5). I Brasilien minskade marknadsandelen från 29,7 till 29,2 procent (Scanias
årsredovisning 2001, s 40). Scanias leveranser av lastbilar till Asien, Australien och
Afrika minskade med 6 procent (Scanias årsredovisning 2001, s 42).
Scania tappade år 2002 en plats och blev världens fjärde största märke för tunga
lastbilar med en andel av den totala produktionen på 7,7 procent (8,9) (Scanias
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årsredovisning 2002, s 36). Nedgången i tillväxttakten för ekonomin i Europa fortsatte
under 2002 (Scanias årsredovisning 2002, s 6). Scanias marknadsandel av den
västeuropeiska marknaden förblev 13,5 procent (Scanias årsredovisning 2002, s 36).
Även under år 2002 präglades Latinamerika av en svag ekonomisk tillväxt och både
ekonomisk och politisk osäkerhet. Efterfrågan på lastbilar minskade i regionen och
Scanias leveranser minskade med 41 procent. Minskningen i Brasilien berodde på att
Scania som första tillverkare genomförde ett antal prishöjningar för att nå lönsamhet.
I Argentina minskade marknaden med 38 procent och Scanias marknadsandel
minskade kraftigt till 5,9 procent (32,1) (Scanias årsredovisning 2002, s 40). Scania
ökade sina leveranser av lastbilar till Asien, Afrika och Oceanien med 8 procent.
Ökningen var särskilt stark i Sydkorea, Australien och Nya Zeeland (Scanias
årsredovisning 2002, s 42).
Efterfrågan på tunga lastbilar var oförändrad i västra Europa under 2003. Scanias
marknadsandel i Västeuropa uppgick till 14 procent (13,5) (Scanias årsredovisning
2003, s 36). Efterfrågan på lastbilar ökade i Latinamerika och Scania ökade antalet
leveranser till regionen med 32 procent. I Brasilien och Argentina stabiliserades det
ekonomiska och politiska läget vilket ledde till en ökad efterfrågan på lastbilar (Scanias
årsredovisning 2003, s 40). Leveranserna av lastbilar ökade kraftigt i Asien under 2003.
I Sydkorea var Scania det största europeiska märket och i Taiwan det näst största
märket på marknaden (Scanias årsredovisning 2003, s 42).
Uppgången i världsekonomin år 2004 ledde till att efterfrågan på tunga fordon ökade,
även om höga oljepriser hade en viss dämpande effekt. Registreringen av lastbilar i
västra Europa ökade men Scanias marknadsandel försämrades något från 14 till 13
procent (Scanias årsredovisning 2004, s 22). Till följd av ett kraftigt ökat behov av
transporter, framförallt för jordbruket i Brasilien och Argentina, nådde försäljningen
av tunga lastbilar mycket höga nivåer i regionen (Scanias årsredovisning 2004, s 25)27.
Europa var år 2005 fortfarande Scanias största marknad och utsikterna för fortsatt
tillväxt var goda. Flödet av begagnade fordon från västra Europa till centrala och östra
Europa bidrog till en stark efterfrågan på nya fordon. En fortsatt hög ekonomisk

Scania har i denna årsredovisning bytt layout och informationen angående omgivningen är
tyvärr knapphändig för år 2004 och 2005.
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tillväxt i centrala och östra Europa ledde till att marknaden för tunga fordon växte.
Fortsatt osäkerhet kring oljepriser och europeisk konjunktur gjorde det dock svårt att
bedöma
efterfrågan
den
närmaste
framtiden.
Införandet
av
nya
emissionsbestämmelser i Europa bidrog dessutom till ytterligare en osäkerhetsfaktor.
Efterfrågan på lång sikt förväntades dock öka (Scanias årsredovisning, 2005, s 7).
Europa visade en stark utveckling under 2006. Betydande investeringar i infrastruktur i
de nya medlemsländerna i EU och stark tillväxt i den ryska ekonomin, bidrog till ett
ökat transportbehov. I västra Europa förbättrades Scanias orderingång med 11
procent. Centrala och östra Europa växer i betydelse för Scania och stod för 15
procent av Scanias levererade lastbilar under året. Efterfrågan förstärktes på de flesta
marknaderna men en särskilt stor ökning kunde noteras i Polen och Ryssland.
Ryssland utgjorde år 2006 Scanias snabbast växande marknad. Även i Latinamerika
och Asien utvecklades efterfrågan positivt och orderingångens steg med 19 respektive
22 procent (Scanias årsredovisning, 2006, s 12-13).
Nedanstående tidslinje illustrerar förändringar av Scanias omgivning mellan 1992 och
2006.
1997
Harmonisering av priser inom det blivande EMU området. Ökad konkurrens
2002
Konjunkturnedgång och dämpad efterfrågan
1998
1992
Stark efterfrågan i Västra Europa
2004
Internationell lågkonjunktur
1994
2000
Uppgång i världsekonomin och efterfrågan
Förbättrad världskonjunktur
Fortsatt stark konjunktur och efterfrågan

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1992

2006
2006

Figur 24: Tidslinje avseende utvecklingen av Scanias omgivning
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