
  

Hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt 

      En studie om Scanias hållbara metoder som leder till ekonomisk 

tillväxt 

 

 

 

 

DANIEL DAWOOD 

FADI HANNA 

 

 

 

  

MG101X Examensarbete inom Maskinteknik 

Stockholm, Sverige 2013 

 

 



 

 

 

     Hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt 

En studie om Scanias hållbara metoder som leder till ekonomisk tillväxt 

 

av 

Daniel Dawood 

Fadi Hanna 

 

 

 

MG101X Examensarbete inom Maskinteknik 

KTH Industriell teknik och management 

Industriell produktion 

SE-100 44 STOCKHOLM 



 

 

Sammanfattning 

Hållbar utveckling och globalisering börjar bli alltmer betydelsefullt för företagen med 

tanke på den dramatiska ökningen av konsumtionen.  Förbrukningen av fossilt bränsle 

är en betydande faktor som har lett till konsumtionsutvecklingen och resurs 

överutnyttjande. Sveriges siktar på att ha fossilfria transporter till år 2030, vilket sätter 

en stor press på företagen när det gäller produktion, tillverkning, forskning och 

utveckling. 

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan ekonomisk tillväxt och 

hållbar utveckling, samt hur ett företag som Scania kan växa ekonomiskt och fortsätta 

arbeta hållbart. 

Studien baseras på kvalitativ metod som innebär närhet till källan forskaren hämtar 

information ifrån, för att få djupare förståelse av komplexiteten i problemet som 

undersöks. Undersökningen är baserad på intervjuer av personal på Scania för att ta del 

av verkligheten. Respondenterna har lång arbetserfarenhet i Scania och har en ledande 

position i sina avdelningar. Det empiriska materialet har stöttats av teoretisk studie för 

att kunna knyta samman forskningsproblemet. 

Resultatet av undersökningen visar att det finns fem områden som knyter samman 

ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling som är innovationer, kundutbildning, Lean 

Production, logistik och planering. Satsningar på dessa områden leder till fördelaktiga 

scenarion som konkurrensfördelar, ökad effektivitet, effektivare resursanvändning och 

ekonomiska besparingar.  

 

 

 

  



 

 

Abstract 

Sustainable development and globalization becomes increasingly important for 

companies, considering the dramatic increase in consumption. The consumption of 

fossil fuels is a major factor that has led to the development of consumption and 

resource overexploitation. Sweden aims to have fossil-free transport to 2030, which puts 

a lot of pressure on companies in terms of production, manufacturing, research and 

development. 

The purpose of this study is to examine the relationship between economic growth and 

sustainable development, and how a company like Scania can grow economically and 

continue to work sustainably.  

The study is based on qualitative method that involves closeness to the source whom the 

researcher retrieves information from, in order to gain a deeper understanding of the 

complexity of the issue being investigated. The study is based on interviews with 

employees at Scania to take part of the reality. The respondents have long work 

experience in Scania and have a leading position in their departments. The empirical 

data has been supported by theoretical study to link together the research issue. 

The research result has proved five specific areas linking economic growth and 

sustainable development. These five areas are Innovation, customer training, Lean 

Production, logistics and planning. Investments in these areas lead to beneficial 

scenarios such as competitive edge, increased efficiency, more efficient resource use 

and financial savings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Denna uppsats är ett kandidatexamensarbete i Maskinteknik vid Kungliga Tekniska 

högskolan i Stockholm.  Kursen motsvarar 15 högskolepoäng som innebär 10 veckors 

studier.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till de tre anställda på Scania som ställde upp för intervjuerna och 

gav oss bättre inblick av verkligheten på Scania. Vidare vill vi tacka vår handledare Mats 

Bejhem vid avdelningen Industriell Produktion för hans värdefulla stöd under arbetet och 

råd som lett arbetet i rätt riktning. 
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1. Inledning    

1.1 Bakgrund  

Industrialisering har medfört en ny levnadsstandard och betydande konsekvenser i 

samhället som har lett till ökad urbanisering, det vill säga folkförflyttning från 

landsbygden till stora städer. I de större städerna fanns det större möjligheter för jobb 

och bättre levnadsstandard. I takt med ökade jobbmöjligheter och förhöjda löner har 

folkhälsan förbättrats då människor fick tillgång till bättre och fler resurser som till 

exempel mat och medicin. Detta har lett till att världen har upplevt en dramatisk ökning 

på sex miljarder under de senaste tvåhundra åren. 

Befolknings- samt levnadsstandardsökning har lett till en ökad förbrukning av fossilt 

bränsle och resurs över utnyttjande. Denna ökning är positiv i många aspekter men har 

lett till stora utmaningar i hur resurser skall användas på ett hållbart sätt samt att hitta 

alternativa lösningar som är skonsammare mot miljön.  

Sveriges siktar på att ha fossilfria transporter år 2030, vilket sätter en stor press på 

företagen när det gäller produktion, tillverkning, forskning och utveckling [12]. I denna 

studie ska det undersökas hur transportssektorn kan växa ekonomiskt och samtidigt 

arbeta hållbart.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att undersöka sambandet mellan ekonomisk tillväxt och hållbar 

utveckling samt hur ett företag som Scania kan växa ekonomiskt och fortsätta arbeta 

hållbart. 

Frågeställningen är: Hur kan Scania växa ekonomiskt och samtidigt arbeta hållbart? 

1.3 Avgränsningar 

I denna studie läggs det större vikt vid ekologisk hållbar utveckling, eftersom den 

ekonomiska och sociala utvecklingen begränsas av ekologiska ramar och är mest 

grundläggande för den hållbara utvecklingen. 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2. Metod  

I detta kapitel presenteras forskningsmetoden, den kvalitativa intervjun, litteratur-

studien och den empiriska studien. 

 

2.1 Forskningsmetod 

Det finns två olika metodiska angreppssätt inom samhällsvetenskap för att bearbeta 

information och data. Dessa angreppssätt är den kvantitativa respektive den kvalitativa 

metoden. Både metoderna har sina starka respektive svaga sidor, därför bör metodvalet 

göras med tanke på den utgångspunkt i frågeställningen forskaren vill undersöka [2].  

Den kvantitativa metoden kännetecknas som strukturerad och formaliserad. En central roll i 

analysen av kvantitativa metoden är statistiska mätmetoder och forskaren har ett stort 

inflytande i avgörandet av vilka svar som är tänkbara. Metoden är därför präglad av kontroll 

från forskarens sida [2].  

Den kvalitativa metoden innebär en liten grad av formalisering där metoden har ett 

förstående syfte. Syftet är inte att undersöka om informationen har en generell giltighet, 

utan att få en djupare förståelse av komplexiteten i problemet som undersöks. Det centrala i 

det kvalitativa metoden är närheten till källan forskaren hämtar information ifrån [2]. 

I denna studie tillämpas den kvalitativa metoden, för att komma närmare informationskällan 

och få en djupare förståelse av problemet, då syftet med forskningen är att undersöka 

påverkan av den hållbara utvecklingen på företagets ekonomiska tillväxt. 

2.2 Den kvalitativa intervjun  

Den semistrukturerade intervjun bygger på flexibilitet i att ställa frågor och låta den 

intervjuade utveckla sina idéer utförligt. Forskaren har en lista av färdiga frågor som 

ställs till intervjupersonerna, där frågorna är mer öppna, det vill säga riktningen på 

svaret är upp till intervjupersonens perspektiv [3]. Semistrukturerad intervju innebär 

bland annat att intervjuaren ställer samma frågor till samtliga intervjupersoner, ungefär 

lika lång tid avsätts för varje intervju och att frågeformuleringen går igenom en 

utvecklingsprocess i syfte att säkerställa ämnesfokus till exempel att ställa följdfrågor 

[4].   

Intervjuerna för studien har en semistrukturerad karaktär, där intervjufrågorna baserades 

på bland annat litteraturstudien. Respondenterna fick svara fritt på frågorna utifrån deras 

egna erfarenheter och perspektiv.  

2.3 Litteraturstudie 

En kartläggning av studien har identifierat tre huvudområden som är hållbar utveckling, 

ekonomisk tillväxt och lean production. Litteraturstudien baseras på vetenskapliga 

artiklar och böcker från Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek och tillhörande 
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databaser för artikelsökning. Vissa böcker lånades även från andra högskolor i 

Stockholmsregionen.  

2.4 Empirisk studie 

För att koppla samman litteraturstudien med verkligheten, undersöktes ett väl etablerat 

och globalt företag inom transportssektorn. Empiriskt material samlades med hjälp av 

tre intervjuer på Scania AB och företagets årsredovisningar. Se bilaga 1 för 

intervjufrågor.  

Intervjuerna hade en semistrukturerad karaktär, där frågorna var uppdelade till två 

teman som är hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt. Intervjuerna ägde rum på 

Scania i Södertälje, där var och en av intervjuerna varade ungefär en timme. 

Intervjuerna spelades in och sammanfattades därefter. 

Respondenterna har fått påhittade namn för att garantera deras anonymitet. 

Tabell 1. Sammanfattning över de olika respondenternas position och företag. 

Respondent Företag Position 

Erik Scania AB Manager, Sustainable transport, Public and 

Environmental Affairs 

Olof Scania AB Business Intellegence & Market Strategy 

 

Maria Scania AB Safety, Health and Environment, Global Support 
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3. Litteraturstudie  

I detta kapitel presenteras litteraturstudien till forskningsområdet som baseras på 

ekonomisk tillväxt, hållbar utveckling och Lean Production.  

 

3.1 Ekonomisk tillväxt 

Ekonomisk tillväxt är ökningen i samhällets produktion av varor och tjänster, även 

kallad för BNP, bruttonationalprodukt under en tidsperiod till exempel månad eller 

period. God tillväxt är – trots risker för miljön – ett prioriterat ekonomiskt och politisk 

mål i alla länder på grund av att stigande BNP vanligtvis medför en ökning av materiell 

levnadsstandard [5].  

 

Ekonomisk tillväxt har inget direkt samband med miljö då tillväxt i ekonomiska termer 

innebär ökad produktion. Det säger ingenting om hur energisnåla produkterna är, om de 

är miljövänliga eller är en miljöbov. Om de producerade varorna är just för att rena 

miljön, så är tillväxten nödvändig [5]. 

 

Den moderna tillväxtteorin utgår från att satsningar på utbildning och kunskap, samt 

FoU (Forskning och utveckling) - leder till ökad produktivitet och ekonomisk tillväxt 

genom innovationer och effektivitetsvinster [6]. 

 

Men hur omvandlas dessa kunskaper till produkter, investeringar och 

sysselsättningstillfällen? Arbetskraftsrörlighet, entreprenörskap och högteknologiska 

kluster - är några mekanismer som är särskilt viktiga för att omvandla kunskap till 

ekonomisk nyttighet, enligt den senaste forskningen. Dessa mekanismer påverkas i sin 

tur av institutioner och globaliseringen [6], se Error! Reference source not found.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: En omarbetad modell av tillväxtens byggstenar, källa [8]. 
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Det uppstår en temporär tillväxteffekt och en ökning i BNP, när sysselsättningsgraden 

och investeringar ökar. När sysselsättningen inte ökar längre, vid exempelvis 

fullsysselsättning, börjar tillväxten avta. Samma effekt har strukturomvandlingen på 

tillväxten, när företag satsar på att flytta om produktionsfaktorerna och sysselsätts i 

verksamheter där produktiviten är redan som högst [6]. 

Ekonomisk tillväxt kontra miljö  

Många ekonomer är dock överens om att absolut limits för tillväxt, under förutsättning 

av fortsatt teknologisk utveckling och resurs återhämtning, inte är relevant. Med fortsatt 

innovativa förbättringar av energianvändningen och hållbara lösningar kommer 

resurserna att alltid bemöta tillväxten [7].  

Dagens energiproblematik kommer inom de närmaste femtio åren vara ett minne blått, 

som det är med matbrist idag. Den tekniska utvecklingen kommer säkerligen hitta ett 

bättre energialternativ än fossilt bränsle. Det finns ett antal kandidater redan idag som 

solenergi, väte-baserat bränsle och även nukleär fusion. Det skulle behövas ytterligare 

forskning och utveckling för att reducera dess priser till att vara konkurrenskraftig 

fördel. Innovationer och den teknisk utveckling är en del av lösningen [7].  

 

Trots att världen kan lösa flera energiproblem med teknik, så är tekniska utvecklingen åt 

det hållet inte en automatisk väg. Det finns ett kritiskt problem med tiden, hur snabbt 

resurser utvecklas och hur befolkningen skall utbildas för att tackla problem världen har 

framför sig [7].   

 

Få optimistiska ekonomer har ett annat perspektiv och menar att det finns en ekonomisk 

mekanism som kommer att skydda resurserna innan de tar slut. Prisets roll på 

marknaden kommer att motverka efterfrågan på dessa resurser som leder till en satsning 

på andra resurser och smartare lösningar [5]. 

 

Andra kritiker menar att den ekonomiska tillväxten har nått sin gräns på grund av att 

resurserna överutnyttjas, miljöpåverkan och återkommande ekonomiska misslyckanden. 

Energi är grunden till all verksamhet och utan den skulle samhället inte ha en ekonomi. 

Ett annat argument för att tillväxten har nått sin gräns är lagen om avtagande avkastning 

där de första vinsterna är billiga men att varje ytterligare vinst kostar mer fram tills 

ytterligare vinster blir för dyra. Det är sällan det erkänns att gränser för energiresurser, 

vatten och mineraler försvårar tillväxten. Det är oundvikligt att samhället kommer 

övergå till en icke-tillväxt – ekonomi och att detta kan gå bättre om det planeras i 

förväg. Det kommer att krävas ekonomisk omlokalisering och problemlösning för att 

uppnå framgångsrik anpassning. Detta innebär att varje land kommer att förlita sig mer 

på lokala resurser och produktionskapacitet [8]. 

 

Världen behöver hållbara lösningar för transportsystem på grund av minst tre orsaker: I) 

för att reducera den stora - och i några områden, växande - utsläppet av miljöfarliga 
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Social 
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Ekologisk 
utveckling 

Ekonomisk 
utveckling  

gaser; II) för att öka energisäkerheten, och minska beroendet av utländska leverantörer; 

III) hitta nya källor för tillväxt och konkurrenskraft [9]. 

 

Världen över möter utmaningar med växande utsläpp som orsakar allvarliga 

naturförstöringar.  Regeringar världen över står inför en utmaning att minska utsläppen 

av växthusgas, orsakat av fossilt bränsle. Förutom det, vill regeringar inte vara beroende 

av utländska leverantörer och bekymra sig över energisäkerheten [9].  

3.2 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling har flera tolkningar där vissa faktorer lyfts fram och vissa 

understryks beroende på vem som talar om det. Detta beror på att begreppet hållbar 

utveckling är skapat av politiker, det vill säga politiskt begrepp. Begreppet skapades för 

politiska handlingar, därför är det irrelevant att påstå att någon tolkning av begreppet är 

mer uppriktig än någon annan [10]. Den mest politiskt accepterade versionen av hållbar 

utveckling illustreras av figur 2:   

 

 

 

 

 

Figur 1. Illustration av de tre grenarna inom hållbar utveckling. Idén formulerats av 

Rundtlandkommissionen (1987). 

Innebörden av hållbar utveckling har olika tolkningar och beror på att de tre grenarna är 

beroende av varandra och att det finns en relation som knyter dem samman. Den 

ekologiska utvecklingen anses i vissa uttolkningar som basen och den mest 

grundläggande grenen. Den ekonomiska utvecklingen uppfattas som ett sätt att nå social 

utveckling. Varje gren är minst lika viktig, vilket illustreras i figuren som en triangel [10]. 

En del förändringar i ett ekosystem kan återgå till ett stabilt jämviktstillstånd men vissa 

förändringar i ekosystemen är irreversibla, där de hamnar i ekologisk obalans, vilket 

innebär att det inte går att återgå till normalt tillstånd igen.  Det kan till exempel vara 

befolkningsökning eller ökat resursuttag som bidrar till ekologisk rubbning [10].  

Det finns en växande oro om att privata företag inte bara ska generera vinster och 

ersätta aktieägarna utan också att företagen ska vara mer ansvarstagande och dessutom 

fungera som en god samhällsmedborgare. Detta har även spridit sig till multinationella 

företag, och detta gäller företag i fattiga som rika länder. Hållbar utveckling kräver att 

både människor och organisationer bemöter dagens behov på ett sätt som inte hindrar 

framtida generationers möjlighet att leva med samma villkor. De stora företagen skapar 
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ständigt miljöprojekt för att kunna hantera miljökonsekvenserna av sina egna företag, 

anläggningar etc. på ett effektivt sätt [11]. 

De transnationella företagen kan djupt påverka människor och samhällen där de är 

etablerade, beroende på företagens uppfattning av ansvarstagande, hur de definierar 

aktiviteterna som utgör ansvarstagande och hur företagen integrerar hållbara 

utvecklingsplaner samt övervakar effekterna. Hållbar utveckling för företagen definieras 

omväxlande och brett, men i allmänhet är det sociala ansvaret för företagen en strategi 

för att uppnå målen för hållbar utveckling [11]. 

Företag kan visa upp samhällsansvar genom minst fyra nivåer av aktiviteter [11]: 

(1) Kommersiellt egenintresse, där företag väljer aktiviteter som omfattar samhällen och 

intressenter som också kan bidra till deras konkurrenskraft och lönsamhet på 

marknaden, och detta genom att företagen ansluter till lagar och regler.  

 

(2) Expanderat egenintresse med omedelbara fördelar, där företag driver aktiviteter som 

är över den normala affärsverksamheten i syfte att gynna samhällen och aktörerna 

men på ett sätt som också gynnar det egna företaget på kort- och medellång sikt. 

 

(3) Expanderat egenintresse med långsiktiga fördelar, där företagen kan ha betydande 

påverkan på fortsatt framgång genom att stödja samhällsaktiviteter i form av 

utbildning och praktikplatser.  

 

(4) Genom att främja det som är bäst gemensamma, där företag utan förväntningar om 

direkta konkreta fördelar deltar eller stödjer aktiviteter som förbättrar 

omständigheterna i samhället eller för aktörerna.  

Trots att principerna om hållbar utveckling och socialt ansvar har blivit alltmer erkänt 

av företagen, samt att flera företag runt om i världen diskuterar sina aktiviteter, finns det 

fortfarande gap mellan faktiska affärsmetoder och erkännande av de principerna. Detta 

gap kan bero på fördröjningar i strategi genomförandet och implementation av dessa 

principer [11].  

Vikten av konsumtion påverkar miljön, där miljökonsekvenserna är beroende av antalet 

konsumenter, teknologin och konsumtionsnivån. I detta sammanhang uppstår det 

konflikt mellan ekonomiska och ekologiska perspektiv. Det ekonomiska perspektivet 

påpekar att konsumtionen är det som har skapat samhälleliga värden, och skall 

eftersträvas, medan det ekologiska perspektivet belyser överlevnadsförmågan, gränserna 

för den ekonomiska verksamheten och utvecklingstakten för konsumtion.  Dessa 

perspektiv konflikter och skillnaden i dem har medfört allvarliga konvensekvenser för 

hur samhällen och företag ser på problem, hantering av målkonflikter samt lösningar. 

För att kunna tackla dessa konflikter är då huvudsakliga utmaningen att först och främst 

försöka samordna perspektiven [1]. 

Globala konsumtionen överstiger kapaciteten för ekosystemens uthållighet upp till en 

tredje del, där 24 ekosystemtjänster studerades och det visade sig att 60 procent av dessa 
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var överutnyttjade. På grund av växthusgasutsläpp har det skett stora förändringar i 

klimatsystemet [1].  

I början 90-talet började det ske stora förändringar när det gäller reglering av nya 

dieselfordons utsläpp i form av Euro-nivåer, där Euro 6 förväntas att bli levererad 2014. 

Det handlar om stora reduktioner när det gäller utsläpp av sotpartiklar och kväveoxider 

med faktor upp till 10. Det finns flera fördelar för fordonstillverkarna med denna 

regleringsprocess, eftersom företag börjar satsa på stabilitet, nytänkande samt 

långsiktiga satsningar [1].  

Det stora intresset för bränslesnåla motorer och höjning av bränslepriser har dieselns 

miljörykte förändrats märkvärdigt, vilket har lett till att dieselfordon år 2007-2008 blev 

ledande i Europa när det gäller marknadsposition med mer än hälften av 

totalmarknaden. Koldioxidutsläppsgränsen kommer att fortsätta minska, vilket kommer 

att kräva motorer och bilar som är mer bränsleeffektiva, men detta har även stimulerat 

tillverkarna till teknisk kreativitet [1].  

3.3 Lean Production 

Lean Production är en filosofi som handlar om resurshantering och att skapa mervärde 

för kunden med mindre arbete, genom att identifiera och eliminera alla faktorer som inte 

skapar värde i en produktionsprocess [13].  

Toyota Production System (TPS) ligger till grund för skapelsen av den så kallade Lean 

Production-filosofin som dominerar tillverkningsindustrin. Efter andra världskriget 

började TPS utvecklas till att tillverka produkter på mest resurssnåla sättet. Lean 

Production karaktäriseras av fjorton principer som delas in i fyra grupper: filosofi, 

processer, anställda och partners och problemlösning [13], se figur 3. 

Figur 2. Visar Toyotas 4-P modell som består av 14 principer och delas in i 4 grupper, 

Källa [13]. 
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Filosofin baseras på långsiktigt tänkande även på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska 

överväganden. Hela organisationen skall arbeta, växa och anpassas mot ett gemensamt 

syfte som innehåller större mening än att tjäna pengar. Det handlar om att skapa värde 

för kunden och samhället, samt utvärdera alla funktioner i produktionsenheten och även 

i hela organisationen när det gäller dess förmåga att åstadkomma detta [13]. 

Process handlar om att skapa rätt process för att kunna producera rätt resultat.  Detta 

uppnås genom att omforma arbetsprocessen via kontinuerligt flöde för att uppnå mer 

värde. Det är därför nödvändigt att skapa flöden med material och information som 

flyttar sig effektivt och som länkar processen med människor för att upptäcka avvikelser 

i tidigt skede [13]. 

Systemet bygger på metoden ”pull” för att undvika överproduktion. Det innebär att 

försörja produktionskedjan med vad de behöver, när de behöver det och i vilken mängd. 

Detta är grundläggande principen som beskriver Just In Time, det vill säga låta 

efterfrågan styra produktionen [13]. 

Anställda och partners belyser värdet med att utveckla personalen och leverantörerna 

som tillhör organisationen. Det är viktigt att utveckla ledare som förstår arbetet och 

filosofin i organisationen för att kunna vidareutveckla andra. Denna princip belyser 

även vikten av respekt för nätverket av leverantörerna och partners genom att både 

hjälpa och utmana dem till förbättring [13]. 

Problemlösning innebär att kontinuerligt lösa grundläggande problem som bidrar till 

organisatoriskt lärande. Det handlar om att förstå olika situationer grundligt och i detalj 

för att snabbt genomföra beslut. Det blir en lärande organisation som ständigt förbättras 

[13]. 
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4. Scanias metoder för hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt 

I detta kapitel presenteras resultat som i huvudsak består av tre semistrukturerade 

intervjuer och information från företagets senaste årsredovisning.  

Scania AB är ett globalt företag och en ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar, 

industri- och marinmotorer. Scania erbjuder även finansiella tjänster på många 

marknader. Företaget är verksamt i ungefär 100 länder och har mer än 38 000 anställda. 

Det har ställts frågor runt frågeställningen ”Hur kan Scania växa ekonomiskt och 

samtidigt arbeta hållbart?”. Intervjufrågorna var indelade i två huvudområden som 

framträtt: hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt, som går in i fem olika områden: 

innovationer, kundutbildning, Scania Production System (SPS), logistik och planering. 

Respondenterna har lång arbetserfarenhet i företaget. Information om respondenterna 

finns i tabell 1. 

4.1 Innovationer  

Erik hävdar att Scania tillhör de företag i Sverige som mest uppmuntrar personalen till 

kreativitet och innovation, främst inom R&D
 
(forskning och utveckling). Scania tillhör 

även de företag i Sverige som tar flest patent. Företaget uppskattar kreativa personer 

genom att få sina namn på en liten plåt som hängs sedan med en lång rad andra 

innovationer, i bland annat R&D centrum.  

Olof anser att det är viktigt att öppna upp och titta utanför Scania, dels för att ta in 

omvärldsförändringar och dels för att observera hur andra aktörer agerar samt etablera 

samarbeten. Scania har varit väldigt framgångsrik under många år på grund av att 

företaget har varit väldigt innovativt.   

Det är viktigt att vara ledande inom området innovation, eftersom företaget tror att 

världen kommer att utvecklas i denna riktning, och det är företagets vision egentligen 

eftersom affären ligger där. Det är en utmaning, därför gäller det att tänka nytt om 

Scania ska lyckas. Det är därför nödvändigt att lyfta entreprenörsanda och 

innovationshöjd i företaget.   

Maria betonar att Scania försöker få alla medarbetare att bidra till förbättringsarbetet 

och gör det synligt vilka förbättringar personalen gör, vilket skapar enormt kreativitet 

och eget ansvar. Detta bidrar till att personalen blir mer effektiva och driver fram 

företaget till en ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. 

Erik framhåller att regleringsprocess har kostat Scania mycket utvecklingspengar men 

påpekar att det har gynnat företaget genom att det har satt en press på branschen och 

utvecklingsingenjörerna när det gäller att utveckla motorer och styrsystem, vilket har 

skapat konkurrensfördel för företaget. 
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4.2 Kundutbildning 

Scania kan skapa konkurrensfördelar genom att fokusera på ekologisk hållbar 

utveckling, hävdar Erik. Detta uppnås genom att utbilda kunden och åkerierna om att 

det finns enkla medel när det gäller att spara drivmedel som i sin tur leder till att minska 

både kostnaderna för drivmedel, vilket utgör en tredjedel av transportföretagets 

kostnader, och minska utsläppet.  

Scania insåg potentialen trots att det tog långt tid för företaget, och har därför tagit fram 

ett program som kallas Ecolution By Scania. Det är som ett paket med produkter och 

tjänster som hjälper åkerierna att minska sin förbrukning och öka effektiviteten av deras 

transportsystem. Dessutom jobbar företaget med förare träning och coachning; av 

erfarenhet vet företaget att även en duktig förare kan i snitt förbättras och minska 

bränsleförbrukningen med 10 %, vilket är en stor besparing för en fjärrbil som går 40 

tusen mil om året. 

Scania har sedan successivt certifierat försäljningsorganisationen i andra europiska 

länder, så nu är det certifierat i 15 länder och har börjat sälja paketet Ecolution By 

Scania sedan 2012. Detta tycker Erik är det bästa exemplet på hur Scania fokuserar på 

sin och kundens ekonomiska tillväxt genom att satsa på ekologisk hållbar utveckling.   

Men trots allt anser Erik att det finns alla möjliga sätt att jobba på för att kombinera 

hållbarheten och ekonomiska perspektivet, där han åter tar med Ecolution By Scania 

som ett exempel på en lyckad kombination mellan dessa två målen, nämligen 

ekonomisk och ekologisk. Genom att få kunden att förstå tänket ordentligt med paketet, 

börjar de inse själva att det faktiskt lönar sig med att ställa hastighetsbegränsningen i 

lastbilar till 83 km/h och till och med 80 km/h - fordonet kommer fram lika fort ändå, 

men med lägre bränsleförbrukning och lugnare körning.  

4.3 Scania Production System (SPS) 

Lean Production är väl implementerat i Scanias produktion, där det fokuseras på 

ständiga förbättringar inom systemet, hävdar Erik. Dessutom försöker företaget att 

tillämpa Lean Production i hela organisationen, och där har företagetsenheterna kommit 

olika långt. Den gemensamma nämnaren är Elimination Of Waste, att ta bort slöseri 

leder till väldigt stor effekt när det gäller miljöarbetet. Det som är slöseri ger upphov till 

miljöstörningar och bortkastade resurser. 

Maria påpekar att det finns stora fördelar med att ha ett bra miljöarbete speciellt när 

företag knyter miljöarbetet till att bli ekonomisk fördel för företaget. Scania arbetar 

mycket med SPS och hela tanken med SPS är att jobba med att effektivisera flöden, 

minska avvikelser och kassering, resursutnyttjande och höja kvalitén för att kunna ta de 

smarta miljökliven. 

Scania har fantastiska förutsättningar med att bli ekonomiska i deras miljöarbete 

eftersom företaget har och lutar mot SPS. Styrkan med SPS är att personalen känner sig 
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delaktiga och bidrar till ständiga förbättringsarbeten. Att belysa vilka förbättringar 

personalen åstadkommer, leder till att personalen blir mer effektiva och driver fram 

företaget.  

SPS principerna är svåra att utföra om ett företag är kortsiktig, eftersom hela SPS är 

långsiktigt system. Respondenten anser även att det är väldigt lätt att man inte ser 

fördelarna med att investera i säkerhet för anställda, återvinning och energibesparing om 

företag lever på kortare ekonomiska styrparametrar och söker uppenbarliga ekonomiska 

vinster. 

Scanias kärnvärden är kunden först, respekt för individen och kvalitet. Maria anser 

därmed att Scania är ett mänskligt företag och knyter hållbarhetsarbetet genom att bland 

annat jobba mycket med respekt för individen. Att skapa bra förutsättningar för 

människor i företaget, bidrar det till att bygga ett långsiktigt hållbart företag  

4.4 Logistik 

Maria betonar att Scania arbetar med att samordna det ekologiska och ekonomiska 

perspektiven, där hon bland annat har varit involverad i ett projekt för att minska 

lagerhållningen och öka fyllnadsgraden i lastbilarna. På det sättet reducerades körandet 

och därmed koldioxidutsläppen och samtidigt blev det effektivare flöden i 

transportsystemet som bidrog till ekonomiska besparingar. Detta har åstadkommits 

genom att företaget systematiskt gått igenom och analyserat samt optimerat flödena i 

transportsystemet. Hon påpekar att Scania kommer att fortsätta arbetet med att 

samordna ekologisk och ekonomisk perspektiv genom sådana projekt och på långsikt 

kommer flera enheter att kunna samordna sig själva. 

Om man tittar på hela logiskflödena i samhället så är det många tomma bilar som går, 

och tomma bilar behöver inte stora motorer eller tunga lastbilar, därför tror Maria att 

framtidsutmaningen är att få effektivitet på de flöden där man kan ha fullastade lastbilar. 

Transportsektorns utsläpp växer, trots att fordonets effektivitet går genom ständig 

utveckling till snålare och smartare lösningar. Dels beror det till stor del på den 

ekonomiska utvecklingen i världen som har ökat transportefterfrågan och i sin tur 

volymen av transporter, och dels på den låga konjunkturen och den låga utvecklingen i 

transportsystemet. Detta har Scania sett som ett bekymmer, men anser att det är tidigt 

att säga just varför det här går så dåligt idag.  

De senaste decennierna har det blivit mer fokus på miljöfrågor som har lett till 

utveckling inom logistik, korta leveranstider och Just In Time. I takt med 

globaliseringen sedan 1990, började Scania transportera produkter längre över klotet 

och detta har lett till en fördel för företaget som exempelvis mer försäljning av lastbilar. 

Samtidigt hade Just In Time och den globala ökningen av konsumtionen utökad 

efterfrågan på transportsystemet. Ökad urbanisering är också en sådan faktor, som har 

drivit transport ökningen för att få in mer saker till städerna eftersom godset 
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transporteras från ett annat håll. Men detta hade dåliga effekter på miljön, trots att det 

har gynnat företagets ekonomiska utveckling.     

Olof hävdar att Scania har minskat så mycket som 50 % av utsläppen från sina fordon 

sedan 80-talet. Lastbilarna har blivit mycket mer effektiva, men globalt sett så har det 

tyvärr inte hjälp till så mycket, eftersom transporterna har ökat ännu mer.  

4.5 Planering 

Erik påpekar att flera projekt som kanske handlade om miljön stoppades under 

lågkonjunkturen 2009, just på grund av en nödvändig kostnadsjakt - för att behålla sin 

position i marknaden och samtidigt för att motstå den kraftiga nedgången. Annars hade 

Scania kommit mycket sämre ut ur krisen. Därför drabbas miljöarbetet i sämre tider.  

Erik belyser vikten av samordningen mellan det ekologiska och ekonomiska 

perspektiven, men samtidigt påpekar han att det finns motsättningar som inte går att 

blunda för. Företagen måste tjäna pengar i första hand för att kunna överleva, även de 

hållbara företag som ägnar sig åt hållbarhetsutveckling - måste kunna tjäna in pengar, 

annars försvinner företaget från marknaden och andra aktörer med kortsiktiga 

perspektiv tar över helt och hållet.  

Olof påpekar att företaget satsar mer och mer på grön hållbar utveckling, eftersom det är 

nödvändigt i flera scenarion. Företaget jobbar väldigt övergripande med att effektivisera 

resursanvändningen genom att exempelvis använda resurserna mer effektivt och det 

handlar om alla typer av resurser som till exempel naturresurser, mineraler, energi, olja 

etcetera. Att använda dessa mer effektivt är det egentligen viktigaste i alla scenarier. Så 

målet är att minska växthuseffekten vilket leder till satsningar inom olika 

forskningsområden som effektivisering, hybridisering, elektrifiering och minska 

luftmotstånd. 

Scania har följt regleringen av utsläpp i form av Euro-nivåer där Scania började sälja 

senaste Euro-nivån vilket är Euro-6 redan ett år innan regleringen började gälla. Erik 

konstaterar att Scania alltid ligger ett steg före när det gäller regleringar av utsläpp. 

Dessa regleringar är kostsamma både för företaget och även för kunderna. 

Det är en riskhanteringsportfölj att säkerställa att företaget satsar på rätt grej i rätt tid, 

eftersom det inte är säkert att världen går mot ett hållbart scenario även om det är så 

Scania önskar. Under de senaste åren har det skett några framsteg mot hållbar 

utveckling men det är riskabelt att tänka endast i det här scenariot; att världen kommer 

att försätta i den här riktningen.  

Det finns vissa signaler som tyder på ökat protektionism till följd av att länderna och 

företag inte vill vara beroende av andra marknader och ekonomier, därför sluter sig 

länderna kanske mer och kanske för att säkra upp sina resurser för sig själva. Scania kan 

inte utesluta sådana scenarier, där i framtiden Sverige tvingas vara mer självförsörjande 

och kanske måste flytta hem produktionen som företaget har outsourcat.  
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5. Analys  

I detta kapitel presenteras analysen som består av fem olika områden som knyter 

samman studiens kärnområden: hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt.   

 

Analysen bygger på två kärnområden: hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt. Det 

empiriska materialet består av fem områden som knyter samman dessa kärnområden, se 

figur 4.  

 

Figur 4. Visar en modell som knyter ihop de fem områdena med forskningens 

              kärnområden. 

I denna modell presenteras relationen mellan det verklighetsbaserade arbetet i Scania 

och undersökningens litteraturstudie. Varje område kan vara ett sätt att växa ekonomiskt 

och har även direkt samband till det hållbara arbetet i Scania. Dessa områden kan vara 

ett sätt för Scania att länka mellan ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling.  

Respektive område kommer att presenteras enskilt för att tydliggöra hur dessa områden 

kopplar samman ekonomisk tillväxt med hållbar utveckling. 

5.1 Innovationer 

En av tillväxtens byggstenar är innovation och entreprenörskap, se figur 2. Den 

moderna tillväxtteorin förespråkar att innovationer, satsningar på utbildning, kunskap 

och R&D är grunden till ökad produktivitet och ekonomisk tillväxt [6]. Scania satsar 

högt på att uppmuntra personalen till kreativitet och innovationer, där företaget är ett av 

de företagen som tar flest patent i Sverige. Scania menar att framgång bygger på 

innovationsanden som finns i företaget, vilket har lett till företagets tillväxt samt till en 

stark position i marknaden.  
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Koldioxidutsläppsgränsen minskar kontinuerligt och intresset för snåla bränslemotorer 

ökar, dels för att bränslepriset höjs och dels för att dieselns miljörykte har förändrats. 

Detta har satt stor press på tillverkarna och har lett till att företagen har börjat satsa mer 

på forskning och utveckling samt den tekniska kreativiteten [1]. Scania är medveten om 

att det finns press på denna bransch och att det har kostat företaget mycket 

utvecklingspengar, men påpekar samtidigt att det har gynnat företaget genom att det har 

stimulerat utvecklingsingenjörerna till kreativitet och innovation. 

5.2 Kundutbildning 

Det finns olika vägar för företag att satsa på hållbar utveckling, och företag kan visa 

samhällsansvar genom minst fyra olika nivåer av aktiviteter. Den första nivån är 

kommersiellt egenintresse som går ut på att företagen väljer aktiviteter som omfattar 

samhällen och intressenter som också bidrar till deras konkurrenskraft och lönsamhet på 

marknaden [11]. Scania har valt att skapa konkurrenskraft genom att utbilda sina kunder 

till att köra energisnålt samt välja rätt fordon. Ecolution By Scania är ett paket med 

produkter och tjänster som hjälper åkerierna att minska sin förbrukning och öka 

effektiviteten av deras transportsystem. Detta hjälper kunden att öka transportens 

effektivitet och samtidigt bidrar det till mindre utsläpp som leder till ett hållbart 

samhälle. 

Det uppstår konflikt mellan ekonomiska och ekologiska perspektiv, då varje perspektiv 

motsätter den andra, därför är den huvudsakliga utmaningen för företag att samordna 

perspektiven [1]. Scania menar det finns flera sätt att arbeta för att kombinera hållbarhet 

och ekonomisk perspektiv som exemplet Ecolution By Scania, där företaget försöker 

hjälpa kunden att sänka sina driftkostnader och på det sättet öka sin lönsamhet; 

samtidigt bidrar kunden till hållbar utveckling. Detta kan illustreras av figur 5.  

 

 

 

  

 

 

  

 

Figur 5. Visar hur Scanias kundutbildning kan bidra till ekonomisk tillväxt och positiv 

miljöpåverkan. 

Positiv 

miljöeffekt 
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5.3 Lean Production 

Det som kännetecknar Lean Production är filosofin att hantera resurser på ett effektivt 

sätt och att satsa på aktiviteter som ger mervärde för kunden, vilket eliminerar 

resursslöseri [13]. Scania har implementerat den här metoden i deras produktionssystem 

och även i hela verksamheten. Denna metod kallas Scania Production System vilket 

fokuserar på ständiga förbättringar, effektivisera flöden, minska avvikelser och 

kassering, resursutnyttjande och höja kvalitén för att kunna ta de smarta miljökliven. 

En viktig del i Lean-filosofin är att utveckla personalen, vilket medför en utveckling i 

hela organisationen. Därför är det nödvändigt att utveckla ledare som förstår båda 

arbetet och filosofin för att föra det vidare till andra generationer [13].  SPS-filosofin 

bygger på Lean-principer, därför försöker Scania inkludera personalen och få de att 

medverka i förbättringsarbetet och menar att detta effektiviserar och driver fram 

företaget.     

Lean är en långsiktig filosofi, därför är det nödvändigt att hela organisationen arbetar 

mot ett gemensamt mål som är större än att bara tjäna pengar. Principen är att skapa 

värde för kunden - båda interna och externa - och samhället, samt även utvärdera 

samtliga funktioner i produktionsenheten när det gäller dess förmåga att åstadkomma 

långsiktiga vinster för parterna [13]. Scania menar att det är svårt att arbeta effektivt om 

företaget satsar på kortsiktiga ekonomiska överväganden, varför effektivitet är ett 

långsiktigt arbete genom att standarisera och utveckla arbetsmetoder.  

Elimination of waste är grundläggande princip för Lean filosofin, där det syftar i att ta 

bort onödiga slöserier och att satsa på aktiviteter som skapar värde för slutkunden samt 

att låta efterfrågan styra produktionen. Just In Time bygger på dessa principer; att 

försörja produktionskedjan med endast de resurser som behövs, för att undvika 

överproduktion. Scania menar att SPS-principerna är att ta bort slöserier som egentligen 

leder till stor effekt på miljöarbetet, och påpekar att det som är slöseri ger upphov till 

miljöstörningar och bortkastade resurser som kan användas. 

5.4 Logistik 

Hållbara lösningar inom transportsystemet är nödvändiga för att reducera det växande 

utsläppet av miljöfarliga gaser, öka energisäkerheten och för att hitta nya källor för 

tillväxt och konkurrenskraft [9].  Scania arbetar med samordning av ekologisk och 

ekonomisk perspektiv i transportsystemet genom att skapa effektivare flöden som t.ex. 

att öka fyllnadsgraden i lastbilarna och minska kundernas lagerhållning. På det sättet 

optimeras flödena och det blir mindre tomma lastbilar som orsakar onödigt 

koldioxidutsläpp i samhället. 

Det växande koldioxidutsläppet orsakar allvarliga naturförstöringar, därför har det varit 

en utmaning att minska utsläppet som orsakas av fossilbränsle [9]. Scania har börjat 

redan 90-talet att fokusera på miljöfrågor som har lett till utveckling inom logistik. 

Företaget har börjat transportera saker längre över klotet och i takt med globalisering, 
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den ökade efterfrågan på Just In time och kortare leveranstider, har logistik blivit allt 

viktigare del för Scania. 

5.5 Planering 

Det är sällan det erkänns att det finns gränser för energiresurser som försvårar tillväxten. 

Det är oundvikligt att världen kommer övergå till en icke-tillväxt ekonomi med tanke på 

hur resurser hanteras idag. Det är därför nödvändigt att planera i förväg för att 

åstadkomma god tillväxt [8]. Scania satsar allt mer på hållbar utveckling, eftersom 

företaget anser att det är en stor del av den långsiktiga planeringen i företaget. Det 

handlar om att effektivisera resursanvändningen som t.ex. naturresurser, energi, olja etc. 

Scania har som mål att minska växthuseffekten genom satsningar på forskningsområden 

som t.ex. effektivisering, hybridisering, elektrifiering etc. 

Det krävs ekonomisk lokalisering och problemlösning för att uppnå framgångsrik 

anpassning i miljön som innebär att företagen behöver förlita sig mer på lokala resurser 

och produktionskapacitet [8]. Scania har gjort stora framsteg inom hållbar utveckling 

men påpekar samtidigt att det är riskabelt att tänka endast i det här scenariot eftersom 

det inte är säkert att världen utvecklas i denna riktning. Scania är medveten om att det 

finns signaler som tyder på ökat protektionism och kan idag inte eliminera sådana 

scenarier.  

Det har skett stora förändringar när det gäller reglering av dieselfordons utsläpp i form 

av Euro-nivåer, vilket har satt stor press på lastbilsbranschen [1]. Scania har lagt stor del 

av företagets ekonomi på utveckling och forskning och påpekar samtidigt att det har 

krävt väldigt mycket planering. Scania betonar att företaget alltid ligger ett steg före 

dessa regleringar, där företaget har börjat sälja det senaste Euro-nivån ett år innan dessa 

regleringar börja gälla, och det beror på att företaget alltid planerar i god tid.  
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Omårde Metod Scenario 

Innovationer Konkurrensfördelar 

Kundutbildning 
Ecolution 
By Scania 

Transport effektivitet 

Lean Production SPS 
Effektivare  

resursanvändning 

Logistik 
Effektivare 

flöden 

Ekonomiska 
besparingar 

Bränsle besparingar 

Planering Riskhantering 
Ökad 

omställningsförmåga 

6. Slutsats  

I detta kapitel presenteras slutsatsen av detta arbete i form av en modell som beskriver 

Hur Scania kan växa ekonomiskt och samtidigt arbeta hållbart.  

 

Studiens syfte baserades på att undersöka hur Scania kan växa ekonomiskt och 

samtidigt arbeta hållbart. Forskningens resultat identifierar fem olika områden som kan 

tillämpas för att både växa ekonomiskt och arbeta hållbart, se figur 6:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Visa en schematisk modell som beskriver hur Scania kan växa ekonomiskt och  

                arbeta hållbart. 

Modellen ovan bygger på fem områden: innovationer, kundutbildning, Lean 

Production, logistik och planering. Dessa områden har visat sig vara en länk mellan 

hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt i Scania. Dessa områden har en stor betydelse 

för företaget och behöver implementeras genom smarta metoder som leder till bättre 

förutsättningar för företaget. Dessa metoder är en övergång från företagets identifierade 

områden som länkar mellan ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling, till önskade 

resultat.  

 

 

Växa 

ekonomiskt 

och arbeta 

hållbart 
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Innovationer 

Innovationer är ett sätt att skapa förbättringar som leder till både teknisk och ekonomisk 

utveckling. Långsiktigt kan detta ge möjligheten att ta dem smarta miljökliven samt 

skapa konkurrensfördelar för företaget. 

Kundutbildning 

Genom att utbilda kunden till att köra effektivt och välja rätt fordon, bidrar detta till att 

kunden sparar driftkostnader och på det sättet minska utsläppet per fordon. Att 

samarbeta med kunden ger både transporteffektivitet för kunden och konkurrensfördelar 

för företaget. 

Lean Production  

Scania Production System är den mest grundläggande metod i Scania för att arbeta 

hållbart genom ständiga förbättringar, flödeeffektivisering och resurshantering, vilket 

långsiktigt bidrar det till att företaget växer ekonomiskt och åstadkommer en hållbar 

verksamhet. 

Logistik 

Logistik är ett växande område eftersom behovet av effektivare flöden har ökat. Detta 

har blivit allt viktigare på grund av globalisering och Just In Time samt att det har blivit 

dyrare att effektivisera själva fordonet. Effektivare flöden inom logistik bidrar till både 

ekonomiska och bränsle besparingar. 

Planering  

Planering är en viktig faktor för att öka säkerheten och omställningsförmågan i dagens 

dynamiska samhälle. Omställningsförmågan innebär allt från produktionsomställning 

till olika satsningar inom forskning och utveckling. Tidiga omställningar leder till 

ekonomiska besparingar och effektivare resurshantering. Det är därför viktigt att planera 

för att kunna förutse möjliga risker och vilken riktning världen går mot.  
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7. Diskussion  

I detta kapitel presenteras och reflekteras om studiens konsekvenser och begränsningar 

för företaget. 

 

Scania arbetar redan med dem fem områden som har tagits upp, men fokuserar olika på 

dessa områden beroende på enheten, till exempel inom R&D fokuseras det mer på 

innovationer än i produktion, och Lean Production tillämpas mer i produktionen än 

andra enheter i företaget. Alla dessa områden är viktiga för samtliga enheter i företaget 

men det behövs god planering för att uppskatta hur mycket varje område behöver 

implementeras i samtliga enheter i företaget.  

Om Scania följer dessa områden med hänsyn till både ekonomisk tillväxt och hållbar 

utveckling kommer företaget att skapa både konkurrens- och ekonomiska fördelar. Idag 

fokuserar Scania mycket på logistik i flera av deras enheter, men om företaget satsar 

mer på kundens logistik; kommer det att skapa långsiktiga relationer med kunderna. 

Detta är för att samarbeta till att minska både koldioxidutsläppen samt driftkostnader för 

kunden.  

Det var en utmaning att hitta rätt källor och böcker till forskningsområdet. Det fanns 

stora mängder av data som tog upp allmänna teorier och innehöll brister på några 

områden som studien baserades på. Studien begränsas av antalet intervjupersoner, där 

endast tre aspekter av verkligheten studerades. Resultatet kunde ha blivit annorlunda om 

forskningen jämförde flera företag, men arbetet begränsades mot ett företag. Arbetet går 

därför inte att generalisera. 

Intervjufrågorna var mer frågeområden än direkta frågor och behandlade inte specifika 

problem, därför kunde svaren från respondenterna ta olika inriktningar. Detta ledde till 

att respondenterna inte kunde svara på alla frågor. 

Vid transkriberingen av intervjuerna togs det ingen hänsyn till pauser, gester och 

kroppsspråk. Detta kan ha bidragit till att vis material har misstolkats. Vid 

transkriberingen var det svårt att höra vissa fraser och meningar som kan ha lett till att 

respondenten missuppfattades.  
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Bilaga - Intervjufrågor 

Frågeställning: Hur kan Scania växa ekonomiskt och samtidigt arbeta hållbart? 

Öppningsfrågor  

(Personlig bakgrund)  

Vad jobbar du med och inom vilka områden i företaget?  

Hur kommer det sig att du fick detta uppdrag? 

Miljö Frågor: 

1. Vilka konkurrans fördelar kan Scania skapa genom att fokusera mer på ekologisk 

hållbar utveckling?   

 

2. Det ekonomiska perspektivet påpekar att konsumtionen är den som har skapat 

samhälleliga värden, och skall eftersträvas, medan det ekologiska perspektivet 

belyser överlevnadsförmågan och gränserna för den ekonomiska verksamheten och 

utvecklingstakten för konsumtion. Hur försöker Scania samordna det ekologiska och 

ekonomiska perspektiven?  

  

3. Hur påverkar Scania Production System (SPS) den ekologiska hållbara utvecklingen 

i Scania? Hur jobbar Scania idag för att förbättra/utveckla metoden?  

  

4. (Stimulera entreprenörskap: Entreprenörskap är centralt för innovationer. Utan 

entreprenörskap, inga innovationer. Det är därför viktigt att stärka entreprenörers 

och företagares förmåga till uppslagsrikedom och nyskapande. Det ska vara 

attraktivt, angeläget och möjligt för människor att genomföra sina idéer. Genom att 

stimulera entreprenörskap och företagande ökas dynamiken och innovationskraften i 

näringslivet. Därmed stärks också svensk konkurrenskraft.) Hur arbetar Scania för 

att uppmuntra personalen till kreativitet och innovation?  

 

5. ”Kortsiktiga ekonomiska överväganden står ofta i vägen för långsiktigt hållbar 

utveckling.” Hur påverkar kortsiktiga ekonomiska överväganden, den långsiktiga 

ekologiska hållbara utvecklingen i Scania?  

 

6. På vilket sätt är grön hållbar utveckling integrerat inom Forskning och utveckling i 

Scania? 

 

7. Vilka fördelar respektive nackdelar bidrar regleringsprocess med för Scania?  

 

8. Vilka bränslemotorer satsar Scania mest på, och varför? 

  



 

 

Ekonomisk tillväxt frågor: 

1. Vilka faktorer påverkar den ekonomiska tillväxten för Scania?   

 

2. Många företag satsar på miljö transport trots att det inte är lönsamt varken för 

företaget eller för kunden, utan endast i syfte att skapa en bra bild av företaget. Har 

Hybrid bussar bidragit till ekonomisk tillväxt?  

  

3. (Regler som hinder: Men reglerna kan också utgöra ett hinder för företagande och 

ekonomisk tillväxt när de saknar reell funktion eller har en onödigt krånglig 

utformning. Det är därför viktigt att onödiga regler tas bort och tillämpningar 

förenklas-tillväxtverket.) Anser ni att de svenska och EU lagarna har varit ett hinder 

för er, när det gäller er ekonomiska tillväxt? På vilket sätt?   

 

4. (Globalt beroende: Tillgången på arbetstillfällen i svenska regioner beror på 

utvecklingen i ekonomier runtom i världen. Den svenska hemmamarknaden är liten 

och framgång beror till stor del på export. Här skiljer sig Sverige från större 

konkurrentländer där inhemsk konsumtion betyder mer för tillväxten.) Scania är ett 

globalt företag, hur påverkas Scanias tillväxt i förhållande till den globala 

ekonomin? vilka strategier har Scania för att undvika förluster under lågkonjunktur 

eller krissituationer t.ex. år 2008?   

 

5. Hållbar utveckling anses vara drivkraft för ekonomisk tillväxt, hur är det 

implementerat i Scanias management, R&D, produktionssystem etc.?   

 

6. Hur visar Scania upp samhällsansvar?  

 

7. Vilka fördelar respektive nackdelar med regleringsprocess för Scania? 

 


