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Förord

Idag, när uppsatsen är färdigställd kan vi knappt tro att detta är sant. Det har varit åtta 
intensiva veckor som vi nu har lämnat bakom oss, med många långa resor mellan Växjö och 
Oskarshamn och vi har träffat trevliga och intressanta människor på Scania Oskarshamn. När 
vi ser tillbaka på vår uppsatstid måste vi säga att vi har lärt oss oerhört mycket om både 
investeringsprocessen och oss själva och vi kan nu se att detta är något vi kommer att ha med 
oss i framtiden. 

Vi vill speciellt tacka vår handledare, Jan Alpenberg, som har tagit oss genom svåra stunder 
via våra skypemöten. Utan hans insikt och stöd hade detta varit en mycket svårare process. 

Även vår söta handledare på Scania Oskarshamns Ekonomiavdelning, Carl-Johan Adolfsson, 
vill vi ge ett stort tack. Han har sett till att vi har kommit i kontakt med alla de personer vi har 
behövt träffa för att kunna genomföra vår studie, dessutom har han korrekturläst vår inledning 
ett flertal gånger och alltid hjälp oss med de frågor vi stött på. Även Ekonomichefen, Per-Ola 
Andersson, har varit till stor hjälp och det har blivit många långa samtal och möten som han 
har tagit sig tid till. Slutligen vill tacka Anders Svenzén, som har gått med på att bli intervjuad 
tre gånger och dessutom via mail och telefon hjälpt oss att reda ut de problem som 
uppkommit. 

Vi vill också ge ett stort tack till:
 Johanna Lindau, som har hjälpt oss med Ekonomiavdelningens inblandning i 

investeringsprocessen.
 Thomas Laghamn, som trots sitt tighta schema tog sig tid till en intervju.
 Jan-Olof Johansson, som har förklarat de moment som vi inte hade tillräcklig insikt i.
 Anna Heyman, en nytillsatt Gruppchef för produktionsteknik, som trots att hon hade 

oerhört mycket att göra i sin nya tjänst gav oss lite av sin tid. 

Avslutningsvis vill vi bara säga att vi är väldigt glada att vi har haft varandra under denna 
tid. Därför vill vi även tacka varandra, så tack Nina Brundin och Malin Hellbjer!

Växjö, 2008-05-28

_________________________ _________________________

Nina Brundin Malin Hellbjer



Sammanfattning
FE3403: Examensarbete, VT08
Författare: Nina Brundin, Malin Hellbjer 
Handledare: Jan Alpenberg
Titel: Investeringsprocessen på Scania Oskarshamn

Bakgrund: Investeringar har olika syfte för verksamheter och det är vikigt att investera för 
överlevnad på marknaden samt att skapa konkurrensfördelar. Företag investerar till stor del
för att följa sin strategi och uppnå sina mål. På grund av begränsade resurser pågår hela tiden 
en avvägning mellan vilka investeringar som ska genomföras och för att kunna genomföra 
dessa krävs det att vissa rutiner efterföljs, dessutom är även planering av investeringar av stor 
vikt för att investeringsprocessen ska vara effektiv och väl fungerande. De olika stegen i 
investeringsprocessen ska vara sammankopplade och då även de personer som är involverade 
i investeringsarbetet.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva Scania Oskarshamns investeringsprocess och 
utifrån detta undersöka hur den är kopplad till verksamhetens strategi samt ta reda på om de 
olika delarna i investeringsprocessen är integrerade med varandra. 

Avgränsningar: Vi har begränsat oss till att enbart använda Scania Oskarshamn som underlag 
till vår undersökning då den annars skulle bli allt för omfattande och därmed följer det att vi 
inte fokuserar på Scania som koncern.

Metod: Vi har valt en kvalitativ metod i form av en enfallsstudie. I denna studie har vi haft ett 
beskrivande och ett utforskande forskningsintresse, detta på grund av att vi dels har beskrivit 
investeringsprocessen på Scania Oskarshamn, dels utrett hur den är kopplad till strategi samt 
hur stegen är kopplade till varandra. I uppsatsen genomförde vi semistrukturerade intervjuer 
vilket innebär att vi gav plats för övriga frågor som dök upp under intervjuns gång.

Avslutning: Vi har identifierat följande steg i Scania Oskarshamns investeringsprocess: 
initiering, framtagande av beslutsunderlag, framdrivning mot beslut, beslut, inför 
genomförande, genomförande, uppföljning. Vi har dragit slutsatsen att investeringar 
genomförs i enlighet med Scanias strategi utifrån de tre kärnvärdena, dessutom är styrelsen 
involverad i både strategi och beslutsfattande och på så sätt kopplas investeringar till strategi 
än en gång. Det finns en naturlig övergång mellan de olika faserna, dock brister denna i 
uppföljningen. Många personer i investeringsprocessen är integrerade, däremot är inte 
Ekonomiavdelningen lika delaktig som den bör i investeringsarbetet.

Framtida forskning: Vi tycker att det skulle vara intressant att se hur investeringsprocessen 
är kopplad till hur företaget arbetar med ständiga förbättringar. Ett annat förslag till framtida 
forskning är att studera hur investeringsprocessen är kopplad till Scanias Produktionssystem 
eftersom detta härstammar från ”lean production”. 
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Kapitel 1 Inledning
detta kapitel börjar vi med att introducera vårt valda ämne i en bakgrund varpå en 

problemdiskussion följer för att sedan mynna ut i problemformulering samt uppsatsens syfte. Till 

sist beskrivs avgränsningarna, uppsatsens paktiska och teoretiska relevans samt uppsatsens fortsatta 

disposition.

1.1 Bakgrund

Denna uppsats handlar om hur Scania Oskarshamns investeringsprocess är utformad och de 

steg som vi har identifierat i denna process kommer vi att fördjupa oss i för att ge en så tydlig 

presentation som möjligt.

Scania är ett globalt företag som koncentrerat sig på att tillverka och sälja tunga lastbilar, 

bussar, industri- och marinmotorer samt en rad tjänster1 till kunder utifrån tre värden: kunden 

först, respekt för individen samt kvalitet, detta för att kunna uppnå större framgångar2. För 

närvarande är Scania verksamt på över 100 marknader världen över och 2007 omsatte 

verksamheten 84 486 miljoner SEK3. Scanias strategi är ”att växa inom segment där det är 

möjligt att nå en uthållig och lönsam tillväxt” och företaget har som mål för 2008 att tillverka 

90 000 tunga lastbilar och i slutet av 2009 tillverka 100 000 stycken. Detta ska uppnås genom 

investeringar på 2 miljarder SEK i sina anläggningar för att få bort flaskhalsar och på så sätt 

öka kapaciteten. Dessutom förväntas försäljningen öka med 10 procent mellan 2007 och 

2009.4 I Sverige har Scania fem produktionsanläggningar: i Södertälje, Falun, Luleå, 

Oskarshamn samt Sibbhult5 och har en marknadsandel på 43,4 procent för tunga lastbilar6. I 

Oskarshamn tillverkar Scania lastbilshytter till den större delen av Europaproduktionen och är 

Kalmar läns största industri. Idag är fler än 1700 anställda på Scania Oskarshamn.7

Investeringar har olika syfte för verksamheter8 och utifrån dessa syften tilldelas de olika 

lönsamhetskrav9. För att verksamheter ska överleva på marknaden och uppnå tillväxt är det 

                                               
1 http://www.scania.se/About_Scania/
2 http://www.scania.com/about/identity_brand/
3 Bokslutskommuniké 2007. sid. 9
4 http://www.scania.se/Images/Scania-annual-report-2007_tcm136-200379.pdf
5 http://www.scania.se/About_Scania/
6 Bokslutskommuniké 2007. sid. 4
7 http://www.scania.se/about_scania/prodorter/oskarshamn/index.asp
8 Persson och Nilsson (2001) sid. 36
9 Ljung och Högberg (2007) sid. 21

I
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nödvändigt att investera10 för att skapa konkurrensfördelar11. Investeringar baseras ofta på en 

önskan om en högre effektivitet och produktivitet som i sin tur avser att resultera bland annat i 

större produktion samt bättre konkurrenskraft. Alltså är investeringar en viktig del av 

verksamheter. En annan viktig del av verksamheter är strategin som syftar till på vilket sätt 

företag ska uppnå sina mål. I de fall då målen bland annat går ut på att verksamheter ska 

expandera, öka lönsamhet eller erhålla större marknadsandelar måste investeringar 

genomföras. Alltså är investeringarna starkt kopplade till strategin. Det krävs planering för att 

verksamheter ska kunna styra mot målen och då investeringsplanering i företag är en del av 

den långsiktiga planeringen12, lika väl som strategin starkt påverkar denna långsiktiga 

planering, inverkar också strategin på investeringsplaneringen13. Dessutom ser styrelsen och 

ledningen till företaget som helhet och därmed dess strategi eftersom det är styrelsen och 

ledningen som ska se till att den efterföljs. Utifrån investeringsplanering kan ledningen alltså i 

ett tidigt stadium bedöma vad företaget ska investera i för att efterfölja strategin samt uppnå 

de mål som företaget satt upp. Detta gör det intressant att studera strategi i samband med 

investeringsprocessen.

I investeringsprocessen ingår ett flertal faser som alla innefattar olika rutiner och procedurer 

och genom att studera dessa rutiner kan investeringsprocessens faser identifieras. Hur 

verksamheter utformar sin process varierar mellan företag. Beroende på hur omfattande 

investeringen är, vilket tillväxttakt företaget har14, vilket mål som önskas uppfyllas samt 

vilken lönsamhet den förväntas att ge kan även processen se olik ut för olika slags

investeringar, och ingen forskare har i de studier vi har läst identifierat en process som är 

identisk med en annan15. Det har påvisats att en ökad storlek på företaget samt en ökad 

mognad ger en mer komplex process16. Dessutom har större företag en mer formaliserad 

planering vilket leder till mer välutvecklade investeringsrutiner17. Genom att fördjupa sig i 

detta resonemang framkommer hur investeringar och processen kring dessa hanteras. Rent 

logiskt använder de flesta organisationerna någon form av investeringsprocess, dock skiljer 

                                               
10 Mintzberg, 1985 ur Alpenberg och Karlsson (2005) sid. 334 
11 Persson och Nilsson (2001) sid. 14
12 Honko (1981) sid. 17f
13 Andersson (1994) sid. 44
14 Persson och Nilsson (2001) sid.13
15 Yard (2001), Virkunnen 1961, ur Junnelius (1974), Löfsten (2002)
16 Alpenberg och Karlsson (2005) sid. 345
17 Alpenberg och Karlsson (2005) sid. 346
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sig denna åt mellan företag beroende på ett flertal påverkansfaktorer, vilka alla inverkar på

processens utformning18.

Planering och kontroll av investeringar är sammanhängande och varje steg i processen är 

sammankopplat med föregående19. Det är möjligt att investeringsprocessen blir onödigt 

långdragen ifall dessa steg inte är integrerade och har en tydlig övergång. Att studera detta gör 

att processens smidighet framgår och det är då lättare att hitta de ställen där det finns brister i 

integreringen. 

1.2 Problemdiskussion

Utifrån målen tas strategin fram för verksamheten och dessa mål kan röra exempelvis tillväxt, 

lönsamhet, miljö et cetera. Detta gör att många investeringar är starkt kopplade till strategin. 

Det är viktigt att investera i det som kan kopplas samman med strategin för att företag ska 

kunna uppnå strategiska mål20. Utifrån detta resonemang kan vi utläsa att investeringar som 

inte är sammankopplade med företagets strategi kan göra det svårare för företag att uppnå 

målen. Detta gäller framför allt de större och avgörande investeringarna då övriga 

investeringar kan vara nödvändiga att genomföra ändå, exempelvis när något är utslitet eller 

sådan som gäller ergonomi i produktionen. Genom att studera detta framgår det hur strategin 

är integrerad i investeringsverksamheten och därför ställer vi oss frågan om hur Scania 

Oskarshamns investeringar är kopplade till företaget strategi? 

Det krävs att de olika faserna i investeringsprocessen är sammankopplade21 och alltså 

underförstått att de personer som involveras i denna process är integrerade, för att 

välgenomtänkt kunna fatta investeringsbeslut22. Om involverade personer inte har inblick i 

varandras uppgifter kan projektet styra åt fel håll. Detta gäller särskilt då uppgifterna dessa 

personer har i investeringsprocessen följer varandra, alltså att faserna de är involverade i är 

sammankopplade. Ett exempel är då de som realiserar projektet inte har tillgång till 

beslutsunderlaget och därmed genomför investeringen på ett felaktigt sätt. Därför är det 

                                               
18 Alpenberg och Karlsson (2005) sid. 331
19 Honko (1975) sid. 114
20 Persson och Nilsson (2001) sid. 22f
21 Honko (1975) sid. 114
22 Lofsten (2002) sid. 10
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viktigt att alla delar av processen är väl integrerade med varandra23 för att få en bra överblick 

och kontroll över förfarandet. Om det skulle vara så att stegen inte är väl integrerade med 

varandra, kan vi tänka oss att processen kan stannar upp eller bli onödigt långdragen. Vi 

finner detta vara av vikt att studera i samband med investeringsprocessen för att ta reda på hur 

väl denna flyter på samt för att upptäcka eventuella brister. Vi undrar således över hur Scania 

Oskarshamns integrering ser ut vad det gäller de olika faserna? 

För att arbetet ska flyta effektivt samt att den specifika kompetens som behövs för varje fas 

utnyttjas på bästa möjliga sätt anser vi att det krävs att alla delaktiga i företagets 

investeringsarbete förstår hur investeringsprocessen fungerar och är medvetna om i vilken fas 

de är inblandade. Eftersom Scania Oskarshamn eftersträvar standardiserat arbetssätt24 ska det 

finnas en klar och tydlig kartläggning av investeringsprocessen som helhet, vilket i dagsläget 

inte existerar. Med hjälp av denna kartläggning erhålls en överblick av arbetet som leder till 

att berörda personer kan ta reda på hur långt processen för varje investering har fortskridit 

samt vad nästa steg innebär. På så sätt kan personer involverade i början av processen följa 

investeringens fortsatta utveckling, likaväl som personer i slutet av processen kan följa dess 

tidigare stadier. På grund av detta har vi tagit på oss uppdraget att ta reda på hur Scania 

Oskarshamns investeringsprocess ser ut.

1.3 Problemformulering

Utifrån resonemanget ovan ställer vi oss följande frågor:

 Hur ser investeringsprocessen på Scania Oskarshamn ut?

 Hur är investeringsprocessen kopplad till verksamheten och dess strategi?

 Hur är de olika faserna i processen kopplade till varandra?

1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att beskriva Scania Oskarshamns investeringsprocess och utifrån 

detta undersöka hur den är kopplad till verksamhetens strategi samt ta reda på hur de olika 

delarna i investeringsprocessen är integrerade med varandra. 

                                               
23 Honko (1975) sid. 114
24 Scanias Produktionssystem (2000) sid. 5



5

1.5 Avgränsningar

Vi har begränsat oss till att enbart använda Scania Oskarshamn som underlag till vår 

undersökning då den annars skulle bli allt för omfattande därmed följer det att vi inte 

fokuserar på Scania som koncern.

1.6 Uppsatsens praktiska och teoretiska relevans

Då denna uppsats bidrar med en kartläggning av Scania Oskarshamns investeringsprocess har 

den en stor praktisk relevans. Denna investeringsprocess är tidigare inte i sin helhet 

dokumenterad på företaget och vår studie bidrar därför till att berörda personer kan följa varje 

steg samt ha reda på vilka personer och dokument som ingår i varje fas. 

Eftersom investeringar är betydelsefulla i verksamheter och investeringsprocesser skiljer sig 

åt mellan företag vad det gäller struktur och omfattning, är detta ett aktuellt ämne att studera. 

Därför finns en teoretisk relevans i uppsatsen, däremot är den inte av avgörande art.

1.7 Uppsatsens fortsatta disposition

Kapitel 2, Metod

Här presenteras de val vi har gjort rörande forskningsmetod, forskningsintresse, 

tillvägagångssätt samt respondenter. Dessutom förs en diskussion gällande reliabilitet och 

validitet i uppsatsen. Avslutningsvis framförs även källkritik.

Kapitel 3, Teoretisk referensram

I detta kapitel presenteras relevant teori för uppsatsen där vi berör investeringar och dess

planering, investeringsprocessens faser samt investeringskalkyler. Gammal likaväl som ny 

forskning varvas för att ge läsare en större inblick och djupare förståelse för ämnet.  

Kapitel 4, Empiri

Empiriavsnittet innehåller en företagsbeskrivning och en kartläggning av Scania Oskarshamns 

investeringsprocess baserat på intervjuer med nyckelpersoner i företaget samt viktiga

dokument. 
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Kapitel 5, Analys

I analysen diskuterar vi Scania Oskarshamns investeringsprocess utifrån teori och empiri.  

Likheter och skillnader mellan teori och Scania Oskarshamns investeringsprocess kommer att 

analyseras inför kommande slutsatser. Här finns även utrymme för våra personliga åsikter.

Kapitel 6, Avslutning

I detta avsnitt kommer vi att utifrån teori, empiri och analys besvara frågorna vi ställt oss i 

inledningen. Vi kommer också att ge Scania Oskarshamn rekommendationer angående 

investeringsprocessen samt ge förslag till framtida forskning. 
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Kapitel 2 Metod

är presenterar vi vilken forskningsmetod samt vilket forskningsintresse vi har använt oss av. Vi 

redovisar även vilket företag vi skrivit om samt hur vi har fått tillgång till den empiri och teori som 

beskrivs längre fram i uppsatsen. Därefter förs en diskussion om uppsatsens reliabilitet och validitet. Till 

sist i kapitlet diskuteras källkritik.

2.1 Vetenskaplig forskning

2.1.1 Kvalitativ och kvantitativ metod

Vilken metod som används avgörs utifrån den frågeställning som undersökningen bygger på. 

Det finns två olika inriktningar, kvalitativ eller kvantitativ forskning.25 Den kvantitativa 

metoden syftar till att kvantifiera insamlad data26 samt använda slutna och i förväg kodade

frågor med fasta svarsalternativ i intervjuer27, det vill säga att kvantitativ forskning är 

strukturerad28. Generalisering, replikation och kausalitet är viktiga områden inom den 

kvantitativa metoden, detta går ut på att genom ett slumpmässigt urval kunna generalisera till 

populationen, att kunna upprepa undersökningar samt finna samband mellan olika variabler i 

studien29. Utgångspunkten för kvalitativ forskning är att här skapas en förståelse av det som 

studeras, också ett samband mellan problemet och dess helhet eftersträvas30. Inom kvalitativ 

forskning används etnografi, det vill säga deltagande observationer, kvalitativa intervjuer, 

fokusgrupper et cetera för att samla in data.31 Här läggs mindre vikt vid mått då siffror inte är 

lika relevant som kvantitativa studier32. Andersen skriver att kvalitativ forskning har ett 

kunskapssyfte som är förstående till skillnad från den kvantitativa forskningen som har ett 

orsaksförklarande kunskapssyfte33.

Vi har använt oss av en kvalitativ metod då detta stämmer överens med vår frågeställning, 

dessutom har vi inte kvantifierat data utan istället genomfört kvalitativa intervjuer för att 

erhålla underlag till vår empiri. Vi kan styrka detta med att inom kvalitativ forskning läggs 

                                               
25 Holme och Solvang (1997) sid. 14
26 Bryman och Bell (2005) sid. 86
27 Bryman och Bell (2005) sid. 137
28 Holme och Solvang (1997) sid. 14
29 Bryman och Bell (2005) sid. 99ff
30 Andersen (1998) sid. 31
31 Bryman och Bell (2005) sid. 298f
32 Bryman och Bell (2005) sid. 303
33 Andersen (1998) sid. 31

H
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mindre vikt vid siffror och detta är något vi inte har gjort. Vi ville även se problemet och dess 

helhet då vi har valt att studera investeringsprocessen på Scania Oskarshamn och utreda 

huruvida företagets strategi kopplas till denna process samt hur integrerade de olika delarna är 

med varandra. Genom att se helheten av detta har vi också gett förslag till förbättringar. Vi 

ville i likhet med Andersens resonemang ovan inte heller förklara något orsakssamband. 

2.1.2 Fallstudie

Yin definierar en fallstudie som en empirisk undersökning där en aktuell händelse studeras i 

dess verkliga omgivning34. Fallstudien går ut på att besvara forskningsfrågor om hur och 

varför något sker, ser ut som det gör et cetera35 och forskare studerar då specifika händelser på 

olika nivåer, såsom individnivå, gruppnivå, organisationsnivå samt social och politisk nivå36. 

Denna metod är brukbar då forskare ska studera aktuella händelser och det inte är möjligt att 

manipulera variabler37. Det finns olika tillämpningsområden till fallstudier så som förklaring, 

beskrivning, illustrering eller utforskning av en situation. Vi kan även välja att genomföra en 

enfallsstudie eller en flerfallsstudie. Enfallsstudier kan liknas med ett enstaka experiment38

medan en flerfallsstudie inkluderar mer än ett fall39. Det finns olika fall som en enfallsstudie 

kan grunda sig på som till exempel det kritiska fallet, alltså en prövning av formulerad teori, 

det unika fallet eller det uppdagande fallet vilket innebär att ett tidigare oåtkomligt fall 

studeras. Att studera omständigheter i vardagliga situationer kallas för ett representativt eller 

typiskt fall. Dessa grunder kan ses som motiveringar till varför en fallstudie bör genomföras.40

Målet med en fallstudie är att genomföra en analytisk generalisering vilket innebär att 

forskaren utvecklar samt generaliserar redan existerande teorier. Dock är det i en fallstudie 

svårt att generalisera på ett vetenskapligt sätt41 då fallstudiens resultat gäller enbart det 

enskilda fallet som studeras och kan inte generaliseras till andra fall42.

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats då detta är kompatibelt med vår 

undersökning då vi inte kvantifierar data, vidare har denna skett i form av en fallstudie där vi 

                                               
34 Yin (2007) sid. 31
35 Yin (2007) sid. 22f
36 Yin (2007) sid. 17
37 Merriam (1994) sid. 23
38 Yin (2007) sid. 61
39 Yin (2007) sid. 67
40 Yin (2007) sid. 61ff
41 Yin (2007) sid. 28
42 Yin (2007) sid. 33
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har studerat ett fall, alltså en enfallsstudie av Scania Oskarshamns investeringsprocess. Vi har 

kommit fram till detta på grund av att vår studie har genomförts i en enskild organisation, 

gällt ett specifikt fall och vårt resultat kan inte generaliseras vidare till andra organisationer. 

Dessutom har vår enfallsstudie grundat sig på ett unikt fall där vi beskriver 

investeringsprocessen i ett specifikt företag vilket ytterligare stärker denna ståndpunkt.

2.2 Forskningsintresse

Rosengren och Arvidsson menar att det finns tre forskningsintressen: förklarande, 

beskrivande samt utforskande. Ett förklarande forskningsintresse ser i första hand till att 

förklara en företeelse medan ett beskrivande syftar till att beskriva ett skeende. Med det 

utforskande forskningsintresset vill man utforska, upptäcka och förstå. Det finns inget intresse 

av att generalisera då det fall som studeras är specifikt och avskilt.43

Denna studie har ett beskrivande forskningsintresse då vi har kartlagt Scania Oskarshamns 

investeringsprocess. Dessutom har vi ett utforskande forskningsintresse eftersom vi också har 

avgjort hur den är kopplad till företaget strategi samt om faserna är kopplade till varandra. 

Detta är en specifikt avskild studie och vi har inte haft något intresse av att generalisera den.

2.3 Val av respondenter

Det finns en mängd olika tekniker för urval dock görs en åtskillnad mellan sannolikhetsurval 

och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval syftar till att urvalet ska vara representativt för 

en population och används då det är av intresse att kunna generalisera.44 Det finns fyra olika 

inriktningar för denna sort av urval: obundet slumpmässigt urval, systematiskt urval, 

stratifierat slumpmässigt urval samt klusterurval45. Icke-sannolikhetsurval omfattar alla de 

urvalstekniker som inte ger representativa urval. Detta innebär att vissa respondenter har 

större chans att komma med i undersökningen än andra.46 Inom icke-sannolikhetsurval finns

det tre olika former av urval: bekvämlighetsurval, snöbollsurval samt kvoturval. 

Bekvämlighetsurval innebär att forskaren kontaktar personer i sin närhet och i kvoturval ska 

respondenterna ha en egenskap gemensam, det är också forskaren som bestämmer vilka som 

                                               
43 Rosengren och Arvidsson (2002) sid. 25f
44 Bryman och Bell (2005) sid. 110f
45 Bryman och Bell (2005) sid. 114ff
46 Bryman och Bell (2005) sid. 111
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ska vara med. Med snöbollsurval menas att forskaren genom de kontakter denne har får 

kontakt med fler lämpliga respondenter för sin studie.47

I och med att vi har tilldelats en handledare på Scania Oskarshamns Ekonomiavdelning har 

han sett till att vi fått kontakt med relevanta respondenter som besitter rätt kunskap för vår 

frågeställning. Vi har använt oss av ett icke-sannolikhetsurval då det finns en större chans att 

vissa respondenter kommer med i vårt urval än andra. Detta för att vår studie har krävt att vi 

har kommit i kontakt med personer med specifik kunskap om investeringsprocessen på Scania 

Oskarshamn. Ett snöbollsurval innebär att forskare via redan tillgängliga kontakter får vidare 

kontakter med fler personer, detta stämmer överens med vår situation vilket gör att vårt urval 

är konvertibelt med ett snöbollsurval. 

2.3.1 Intervjuer

Det används olika former av intervjuer för olika upplägg av studier. De former som används 

är bland annat strukturerad intervju, ostrukturerad intervju samt semistrukturerad intervju. 

Den strukturerade intervjun har ett fast frågeschema där frågorna ofta är slutna. Det är inte 

ovanligt att en ostrukturerad intervju liknar ett vanligt samtal, intervjuaren har då endast en 

uppsättning av teman som ska beröras. En semistrukturerad har drag av både strukturerad och 

ostrukturerad intervju, frågorna är relativt fastställda, men det finns utrymme för 

uppföljningsfrågor.48

För att få den information som behövs för att genomgöra undersökningen har vi haft ett behov 

av att få kontakt med personer som innehar rätt kunskap. Utifrån den insikt vi har erhållit från 

teorikapitlet har vi formulerat de frågor som vi velat få besvarade. Dock insåg vi att det finns 

många aspekter som vi inte berör i intervjufrågorna och som kan vara relevanta. Därför har vi 

använt oss av semistrukturerade intervjuer då vi ansåg det vara mest lämpligt, detta gör att de 

frågor vi ställt lämnar utrymme till följdfrågor. (För intervjufrågor, se bilaga 1)

                                               
47 Bryman och Bell (2005) sid. 124ff
48 Bryman och Bell (2005) sid. 135ff
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2.4 Tillvägagångssätt

Vid genomförande av en studie används ett flertal tekniker som underlättar under studiens 

gång. Några av dessa är observationer, intervjuer, enkäter samt analys av texter och 

dokument49. De data som samlas in delas in i primär och sekundär data. Primärdata utgör en 

källa där forskaren själv samlar in materialet till exempelvis vid ostrukturerade eller 

semistrukturerade intervjuer.50 Sekundärdata innebär en källa som inte är offentliggjord eller

svårtillgänglig, men som det hänvisats till i tidigare studier51. Innebörden av detta är att de 

data som andra forskare redan samlat in och analyserat, analyseras ännu en gång i en ny 

studie52.

2.4.1 Val av företag och ämne

Redan under vårterminen 2007 diskuterade vi genomförandet av en studie på Scania 

Oskarshamn och bestämde oss för att kontakta företaget hösten 2007. Eftersom Scania är 

Kalmar läns största tillverkande företag och väldigt omtalat, tyckte vi att det skulle vara 

givande och intressant att föra ett samarbete med dem. Vi tog kontakt med företaget via 

personalavdelningen och blev kallade till en intervju för att sedan få klartecken samt tilldelas 

en handledare på företaget. Vid mötet presenterade vi olika förslag till ämne och vi bestämde 

oss tillsammans med företaget för ett av alternativen. 

2.4.2 Val av intervjupersoner

Vi har valt att intervjua de personer som är direkt kopplade till investeringsprocessen på 

Scania Oskarshamn då vi ansåg det vara dessa som kunde ge oss mycket och relevant 

information för vår studie. De intervjuade personerna har olika roller i investeringsprocessen 

och är delaktiga i olika faser vilket leder till att vi har fått omfattande information om deras 

investeringsprocess. Vi har varit i kontakt med en Produktionstekniker, en Controller på 

Ekonomiavdelningen, en Gruppchef för produktionsteknik, en Chef för logistikutveckling 

samt en Senior Produktionschef, som har till uppgift att arbeta med investeringsfrågor.  

                                               
49 Bryman och Bell (2005) sid. 299
50 Andersen (1998) sid 150f
51 Backman (1998) sid. 118
52 Bryman och Bell (2005) sid. 231
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Position
Tidpunkt för 

intervju

Intervjuns 

varaktighet

Anders Svenzén Senior Produktionschef 2008-04-10 1h 30 min

Anders Svenzén Senior Produktionschef 2008-04-16 3h

Anders Svenzén Senior Produktionschef 2008-05-12 45 min

Johanna Lindau Controller 2008-04-11 1h 30 min

Thomas Laghamn Chef för logistikutveckling 2008-04-25 1h

Jan-Olof Johansson Produktionstekniker 2008-04-22 1h 30 min

Per-Ola Andersson Ekonomichef 2008-05-15 40 min

Anna Heyman Gruppchef för produktionsteknik 2008-05-09 45 min

Tabell 2.1 Intervjupersoner

Källa: Egen

2.4.3 Texter och dokument

Dokument har många innebörder och är exempelvis personligt, officiellt, virtuellt et cetera. 

Dock ger alla dokument information till läsaren.53  De dokument som kommer från 

organisationer är både offentliga och privata, och de offentliga är sådana som alla har tillgång 

till, såsom årsredovisningar och pressmeddelanden, medan privata hålls inom företaget. 

Exempel på privata dokument är mötesprotokoll och organisationsschema.54 Virtuella 

dokument härstammar från Internet och är en ovanlig form för granskning vid 

företagsekonomisk forskning55.

Under vår datainsamling har vi granskat dokument som kommer från Scania, såsom 

årsredovisning vilket är ett offentligt dokument, och Scanias Produktionssystem, TFP, MIKA-

dokument samt PEIP, som är av företagsspecifik natur. Dessutom har vi hämtat relevant 

information på Internet, exempelvis Scanias hemsida, www.scania.com samt www.scania.se. 

2.5 Reliabilitet och validitet

En viktig del inom all sorts forskning är reflektioner kring studiens kvalitet. För att kunna 

avgöra om undersökningen är tillförlitlig och giltig bör vissa villkor uppfyllas.56

                                               
53 Bryman och Bell (2005) sid. 424
54 Bryman och Bell (2005) sid. 433
55 Bryman och Bell (2005) sid. 437
56 Yin (2007) sid. 37
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2.5.1 Reliabilitet

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och ser till möjligheten för replikation av en undersökning 

där resultatet skulle bli detsamma57. Genom att ha en hög reliabilitet i uppsatsen kan fel och 

skevheter minimeras, det är alltså viktigt att tydligt beskriva det tillvägagångssätt som har 

använts.58

Det faktiska tillvägagångssättet vi har haft gör det möjligt att replikera uppsatsen. Dessutom 

har vi intervjuat många personer med liknande kunskap på Scania Oskarshamn och likheterna 

mellan deras redogörelser medför även de en hög reliabilitet.  

2.5.2 Validitet 

Vid fallstudier finns det tre typer av validitet att ha i åtanke: begreppsvaliditet, intern validitet 

samt extern validitet. Med begreppsvaliditet menas att operationella mått ska utformas för de 

begrepp som studeras, dock anser kritiker till fallstudiedesignen att forskare är subjektiva och 

kan därmed inte uppnå en hög begreppsvaliditet. För att åstadkomma en hög begreppsvaliditet 

måste forskare enligt Yin välja specifika förändringar som ska utforskas för att sedan relatera 

dem till målen med undersökningen. De måste även visa att måtten de använder sig av 

reflekterar de förändringar som studeras. Intern validitet innebär att forskare påvisar ett 

kausalt förhållande, detta tillämpas endast vid förklarande studier. Extern validitet påvisar 

möjligheten till att fallstudien kan generaliseras till andra studier.59

Då intern validitet endast används vid förklarande studier innehar denna studie inte en intern

validitet då vårt forskningsintresse har varit av ett beskrivande samt utforskande slag.  Vad det 

gäller den externa validiteten anser vi att det kan vara svårt att generalisera våra resultat på 

andra organisationer då det inte är säkert att de arbetar på samma sätt som vår organisation 

gör. Men i och med att våra intervjupersoner har granskat de intervjuer vi har genomfört samt 

att vi använder oss av flera empiriska källor kommer dock vår begreppsvaliditet att vara hög. 

                                               
57 Yin (2007) sid. 55
58 Yin (2007) sid. 59
59 Yin (2007) sid. 55ff
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2.6 Källkritik

Syftet med källkritik är att utvärdera källor samt se till dess trovärdighet och består av ett 

antal metodregler.60 Fyra principer används och den första berör äkthet och innebär att 

forskaren ska se till om källan verkligen är den person som denne anger sig vara. Vidare ser 

den andra principen till hur lång tid det har gått från en händelse till dess att den beskrivs och 

följden är således att ju längre tid som passerat desto mindre tillförlitlig källa. Princip nummer 

tre innebär att källan ska vara oberoende, det vill säga objektiv och inte påverkad av andra. 

Till sist är det viktigt att källan inte ger en anledning till misstankar om förfalskning av 

verkligheten.61  

Vi har i under arbetets gång endast använt källor som är välkända inom det område vi har valt 

att studera för att vara säkra på att våra källor är tillförlitliga. Detta har vi kommit fram till på 

grund av att de källor vi har läst refererar till varandra och namnen återkommer ständigt i 

teorin. Samtidigt har vi reflekterat med utgångspunkt i källkritikens principer för att vara 

säkra på våra källor vad det gäller tidsskillnader, förfalskning et cetera.

2.6.1 Databassökning

Vi har under uppsatsens gång sökt vetenskapliga artiklar samt böcker för att samla in relevant 

teori för vår studie. Böckerna har vi hittat på Växjö Universitets bibliotekskatalog, och många 

av de böcker vi har använt har vi funnit som e-bok eller fått skicka efter från andra universitet. 

Vi har här valt ut författare som vi sökt på, dessutom har vi sökt på specifika nyckelord, 

såsom investeringar, investeringsprocessen, strategi, investment, beslut, uppföljning, 

planering, investment process med mera. Vad det gäller artiklar har vi letat på ELIN, Växjö 

Universitets artikeldatabas samt EBSCO, Business Source Premier. Här har vi inte funnit 

många artiklar som har varit relevanta för oss då de inte behandlade vårt specifika ämne, vi 

har dock läst en stor del av de vi funnit. Nyckelord vi har sökt på här är desamma som vi 

presenterat ovan. 

                                               
60 Thúren (1997) sid. 7
61 Thúren (1997) sid. 11
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Kapitel 3 Teoretisk referensram
eoriavsnittet innefattar studier och litteratur på området hämtat från ett flertal erkända 

företagsekonomiska forskare och kommer att behandla investeringar, dess process och 

investeringskalkylering. Meningen är att läsaren ska finna klarhet samt förståelse för det ämne vi berör och 

dessutom ska teorin sedan kopplas vidare till empirin i analyskapitlet. Vi har i investeringsprocessen inte 

beskrivit förankring och genomförande då teori om dessa faser är svåra att finna och vi anser benämningen 

på dessa faser tala för sig själva.

3.1 Investeringar

En investering innebär ”en resursuppoffring i utbyte mot framtida överskott” vilket betyder att 

en tidsskillnad existerar mellan uppoffringen av resurser och det förväntade överskott som 

erhålls utifrån den. Alltså är investeringens utgift nutid och inbetalningarna förpassas till 

framtiden.62 Resurser från en period investeras för att man vill skapa en förbättrad kapacitet i 

en framtida period samt få en medföljande nytta som är av varaktig karaktär.63 Junnelius 

menar att investeringsbegreppet används som en beteckning för när en organisation förbrukar 

finansiella resurser för att införskaffa, modernisera eller utvidga produktionsanläggningarna64. 

Investeringar är viktiga därför att det rör sig om stora summor pengar och bidrar till 

utveckling för både tid och rum65.

3.1.1 Investeringsklassificering

Investeringar delas in i olika grupper utefter vilket syfte de har66. De olika klasserna har olika 

lönsamhetskrav vilket resulterar i en uppdelning i exempelvis förnyelse av kapacitet, 

tvingande skäl, kostnadsbesparing, intäktsökning samt nya produkter.67

                                               
62 Yard (2001) sid. 23
63 Bierman och Schmidt, 1963 ur Alpenberg och Karlsson (2005) sid. 34
64 Junnelius (1974) sid. 12
65 Honko (1975) sid. 1
66 Persson och Nilsson (2001) sid. 36
67 Ljung och Högberg. (2007) Sid. 21

T
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Författare

Investeringstyp

Persson & Nilsson Löfsten Junnelius

Forsknings- och 

utvecklingsinvesteringar

Reala investeringar Realinvesteringar

Kvalitetsförbättrande 

investeringar

Finansiella investeringar Finansiella 

investeringar

Kapacitetsinvesteringar Strategiska investeringar Marknadsinvesteringar

Ersättningsinvesteringar Ersättningsinvesteringar Sociala investeringar

Rationaliseringsinvesteringar Rationaliseringsinvesteringar

Miljöinvesteringar Miljöinvesteringar

IT-investeringar IT-investeringar

Nyinvesteringar

Figur 3.1 Investeringskategorisering

Källa: Persson och Nilsson (2001), Löfsten (2002), Junnelius (1974)

Perssons och Nilssons kapacitetsinvesteringar innebär en investering för att möjliggöra en 

ökning av kapacitet för de produkter som redan tillverkas. För att kunna öka kapaciteten för 

nya produkter använder organisationer nyinvesteringar och för att kunna tillfredsställa 

kundernas krav genomförs kvalitetsinvesteringar som avser att förbättra kvaliteten på 

produkterna. Rationaliseringsinvesteringar har som syfte att sänka företagets kostnader eller 

minska tidsåtgången i produktionen och har ofta stor avkastning. Med miljöinvesteringar 

menas satsningar för att göra produkterna mer miljövänliga eller förbättra arbetsmiljön. Dessa 

initieras ofta av lagar och är i många fall tvingande. Ersättningsinvesteringar genomförs då 

inventarier har slitits ut och det finns ett behov av att ersätta eller renovera dessa. 

Tillsammans med investeringar för ökad kapacitet bildar nyinvesteringar 

expansionsinvesteringar. De investeringar som uppkommer i forskning och utveckling är 

avsedda att förbättra befintliga produkter eller utveckla nya.68 IT-investeringar syftar till att 

förbättra den inre effektiviteten och exempel på dessa investeringar är kompetensutveckling, 

datorer, nätverk et cetera69. 

I likhet med Persson och Nilsson klassar även Löfsten investeringar i olika kategorier där 

miljö-, IT- och ersättningsinvesteringar är gemensamma. Däremot nämner Löfsten att 

                                               
68 Persson och Nilsson (2001) sid. 35ff
69 Persson och Nilsson (2001) sid. 27
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strategiska investeringar är de som är avgörande för företagets framtid70. Med finansiella 

investeringar menas att aktier förvärvas med mera och har egenskapen att de inte förbrukas. 

En real investering genomförs för att en process i produktionen ska bli möjlig71.

Junnelius skiljer sig från tidigare presenterade författare då han enbart skiljer mellan fyra 

klasser, realinvesteringar, finansiella investeringar, marknadsinvesteringar samt sociala 

investeringar. Reala investeringar ska göra produktionsprocessen möjlig medan finansiella 

investeringar representerar fordringsförvärv, banktillgodohavanden, inteckningar et cetera. 

Marknadsinvesteringar syftar till investeringar i reklam och annan marknadsföring. Sociala

investeringar symboliserar investeringar för att främja personalens trivsel och välfärd.72

Alpenberg och Karlsson urskiljer en investeringsklass som de kallar för superinvesteringar. 

Dessa syftar till att investera i det som är direkt kopplat till vision och strategi och därmed 

förverkliga målen för företaget. Dessa investeringar är de största rent monetärt och kan utgöra 

konkurrensfördelar då de försvårar för andra företag att ta sig in på marknaden. 

Superinvesteringar fastställer även verksamhetens strategiska inriktning samt vilken

kapacitetsnivå företaget ska ligga på. Författarna menar att dessa investeringar ligger utanför 

den traditionella klassificeringen då den utgör en informell klass. 73

3.1.2 Strategi

För att verksamheter ska kunna efterfölja sina strategier är det nödvändigt för företag att 

använda något slag av kontrollstrategier för att underlätta inför investeringsbeslut. Dessa 

sätter gränser och kriterier för hur investeringar utvärderas och innehåller auktoritetsnivåer, 

rutiner, investeringsmål samt analystekniker et cetera.74 För att uppnå de strategiska målen är 

det av vikt att investera i det som kan kopplas samman med strategin75. Många investeringar 

är avsedda att skapa konkurrensfördelar samt se till att företaget utvecklas på marknaden. De 

investeringar som har detta syfte är kopplade till de investeringsklasser som ovan nämnts. 

Utifrån behov av att förbättra något konkurrensmässigt område uppkommer förslag som, om 

de anses vara nödvändiga, tas upp i investeringsplanen. Detta gör att företagsledningen kan 

                                               
70 Löfsten (2002) sid. 58
71 Löfsten (2002) sid. 14
72 Junnelius (1974) sid. 14
73 Alpenberg och Karlsson (2005) sid. 363ff
74 Alkaraan och Northcott (2007) sid. 133ff
75 Persson och Nilsson (2001) sid. 22f
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fokusera på att upptäcka möjligheter samt problem i den informella processen och se till att de 

förslag som är bäst faktiskt kommer upp som förslag.76 Alpenberg och Karlsson menar att 

större investeringar som är avgörande för verksamheten, alltså ovan nämnda 

superinvesteringar, starkt och långsiktigt påverkar den strategiska inriktningen. När denna 

påverkan minskar leder detta till en ökning i strategisk planering och genomförande.77

3.1.3 Investeringsplanering 

Företagets allmänna målsättning och mål är betydelsefulla för den långsiktiga planeringen och 

en del av denna är investeringsplaneringen78. Även den strategi som ett företag använder är en 

stor del av företagets planering och i och med detta påverkar strategin 

investeringsplaneringen79. Detta medför att ledningen sätter upp investeringsmål och principer 

som är vikt för planeringen80. Vad det gäller finansiering av investeringar sätter företag upp 

långsiktiga mål för att sedan dela upp dessa i mindre tidsperioder, ofta rörande några månader 

i taget och upp till ett år. Detta för att företag ska kunna planera den kortsiktiga likviditeten.81

Honko menar att för att uppnå kontroll av investeringar behövs planering och upprättande av 

mål. Planeringen underlättas av feedback från redan genomförda investeringar samt 

uppföljning och mätningar av de som pågår. Genom att ha denna kontroll kan företaget lättare 

uppnå sina mål, dessutom medför detta att de som arbetar med förslag till investeringar 

upprättar en mer realistisk plan.82  

Ett sätt att se på investeringsplaner är som en ram för organisationens operativa möjligheter 

och på så sätt kan det fastställas att investeringarna i ett företag hänger samman med övrig 

planering. Investeringsplanen inbegriper val av investeringar, men även prioriteringar då 

investeringarna mynnar ut i verkställande av företagets andra planer för att uppfylla uppsatta 

mål för perioden. Dessutom prioriteras vissa investeringar framför andra då det inte finns 

möjlighet till att genomföra alla. Denna plan utgör ett instrument för ledningen för att kunna 

                                               
76 Persson, Nilsson (2001) sid. 40
77 Alpenberg och Karlsson (2005) sid. 364f
78 Honko (1981) sid. 17f
79 Andersson (1994) sid. 44
80 Honko (1981) sid. 17f
81 Honko (1975) sid. 76f
82 Honko (1975) sid. 105
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bedöma vilka investeringar som bör genomföras. Detta bestäms också av hur företaget i 

framtiden kommer att strukturera sina resurser.83

Investeringsplaner upprättas på två olika nivåer i företag, dels uppkommer de på lägre nivåer 

för att sedan skickas uppåt i organisationen för granskning och dels upprättas 

investeringsplaner högt upp i företaget för att sedan fördelas på olika nivåer längre ner i 

organisationen.84 Planeringen kan fungera som en stegvis problemlösning som resulterar i 

projekt för ett eller flera år framåt. Detta innebär att idéer och förslag ständigt behandlas och 

bearbetas på olika nivåer i företaget.85

3.2 Investeringskalkylering

Investeringskalkylering syftar till att genom att fokusera på beslutssituationen hitta de 

optimala besluten86. Investeringskalkyler är bra att använda sig av då de bidrar med 

utvärderingsunderlag för olika alternativ eller genomförandesätt till investeringens 

fördelaktighet87. Dock är inte kalkyler lika relevanta vid alla beslut då dessa också beror på 

investeringens storlek, frekvens samt risk. Inför riktigt stora investeringar läggs vikten vid en 

strategisk analys av beslutssituationen.88 Ljung och Högberg menar att det är viktigt att inte 

enbart se till de monetära konsekvenserna av investeringar. Företag bör även undersöka de 

faktorer som inte går att uttrycka i kronor, men som däremot går att beskriva med ord. Detta 

för att undvika att endast de monetära faktorerna övervägs vid beslutstagande.89

3.2.1 Kalkylmetoder

Det finns svårigheter angående beräkning av vilka konsekvenser betalningarna för en 

investering medför och en av dessa är framtiden som är osäker och därför behövs en 

kompensation för investeringen i framtiden. Detta beräknas med hjälp av kalkylräntan, som 

består av tre komponenter för kompensation: för väntan, förlorad köpkraft samt risk.90

                                               
83 Persson, Nilsson (2001) sid. 34
84 Honko (1981) sid. 26
85 Persson, Nilsson (2001) sid. 39
86 Yard. (2001) sid. 11
87 Frenckner, 1982, ur Alpenberg (2005) sid. 36
88 Yard (2001) sid. 13f
89 Ljung och Högberg (2007) sid. 24ff
90 Yard. (2001) Sid. 24f
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”Payback-metoden” avser att beräkna hur lång tid det tar innan investeringen har betalat 

tillbaka det kapital som har satsats91. Det är vanligt att verksamheter som värderar 

flexibiliteten högt använder sig av ”payback-beräkningar” som underlag för investeringar. 

Dock tar denna metod inte hänsyn till de inbetalningar som erhålls efter återbetalningstidens 

slut.92

Med hjälp av nuvärdesmetoden räknas alla in- och utbetalningar om till 

investeringstidpunkten med hjälp av kalkylräntan93. Vid nuvärdesberäkningar utgås det från 

att alla beslut tas under säkerhet, det vill säga att alla värden med säkerhet är kända. Då 

grundinvesteringen dras av från nuvärdesberäkningar erhålls kvarstående överskott vilket 

kallas för nettonuvärde.94 Då nettonuvärdet är positivt anses investeringen vara lönsam95.

Internränta innebär den ränta då investeringens nettonuvärde är lika med noll. Då internräntan 

är större än den bestämda kalkylräntan anses investeringen vara lönsam96. När flera alternativ 

behandlas rangordnas alternativen efter deras internränta och den investering som har högst 

internränta anses enligt internräntemetoden vara mest fördelaktig97.

3.3 Investeringsprocessen

Att planera och kontrollera investeringar är en komplex process enligt Junnelius, där de olika 

steg som processen består av är sammankopplade och beror på varandra.98 Honko menar i 

likhet med Junnelius att investeringsprocessen börjar med att en idé uppkommer från olika 

ställen i verksamheten99. För att komma fram till en idé krävs det att företaget systematiskt 

och kontinuerligt söker efter den. Beteendet kring investeringsideér förklaras enligt Honko av 

vilken industri företaget tillhör, vilken företagsform som används, hur stort företaget är, hur 

stor tillväxt företaget har et cetera.100

                                               
91 Ljung och Högberg (2007) sid. 64
92 Yard. (2001) Sid. 19
93 Ljung och Högberg (2007) sid. 42
94 Yard. (2001) Sid. 29f
95 Ljung och Högberg (2007) sid. 43
96 Persson och Nilsson (2001) sid. 76
97 Ljung och Högberg (2007) sid. 60
98 Honko (1975) sid. 114
99 Honko (1975) sid. 22f, Junnelius (1974) sid. 13
100 Honko (1975) sid. 25ff
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Initiering   Utveckling     Förankring     Framdrivning     Beslut     Genomförande     Uppföljning

Forskare delar in investeringsprocessen i olika faser, vilka och hur många sådana faser som 

processen inbegriper skiljer sig dock åt. Honko menar att investeringsprocessen är en rationell 

optimeringsprocess där fokus ligger på att söka efter objekt, jämförelser mellan 

investeringsalternativ, framtagande av kalkyler et cetera101. Virkunnens process är mer 

detaljerad än andra samtida forskares. Enligt Virkunnen består investeringsprocessen av nio 

faser och inleds med en analys och specificering av problemet varpå följande fas består av 

insamling, analys och värdering av information. Nästkommande del av processen fokuserar på 

eventuella faktorer som begränsar investeringen, exempelvis lagar. Det fjärde steget går ut på 

att utarbeta förändringar av investeringens mål och medel följt av fas nummer fem som 

handlar om att kalkylera för de olika investeringsalternativen. Nästkommande göromål är att 

analysera de olika alternativen utifrån beräkningarna i steg fem, följt av ett beslut om att 

investera. Nästa fas innebär ett genomförande av investeringen och till slut ska också en 

uppföljning av satsningen genomföras.102 Löfsten delar upp investeringsprocessen i följande 

steg: idé, planering, implementering, drift och avslutning, vilket är färre faser än Virkunnen.

Idéfasen syftar till att analysera tillgångar och efterfrågan och är en form av undersökning. 

Planering innebär att ett eller flera alternativ undersöks mer noggrant och ekonomiska 

kalkyler är en del av denna fas. Detta läggs sedan fram som ett förslag till styrelsen. 

Nästkommande tre steg ser till installation av investeringen.103 Yard, i likhet med Virkunnen, 

anser att en investering har en lång bakgrund innan beslut tas om att genomföra denna. Från 

att ett investeringsbehov upptäcks till dess att det är dags för en uppföljning av genomförda 

investeringar som syftat till att täcka detta behov utgör en process. Yard anser att processen 

ser ut som följer:104

Figur 3.1 Investeringsprocessen

Källa: Yard (2001) med egen tolkning

                                               
101 Junnelius (1974) sid. 34f
102 Virkunnen, 1961, sid. 606ff  ur Junnelius (1974) sid.19f 
103 Löfsten (2002) sid. 149
104 Yard (2001) sid. 11
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3.3.1 Initiering

Investeringar börjar i att ett behov identifieras. Dessutom bör ett systematiskt sökande efter 

alternativ för att fylla detta behov finnas i organisationen.105 Investeringar initieras på olika 

sätt, dock initieras större avgörande investeringar av ledningen.106 Uppslag till investeringar 

har oftast sitt ursprung i upplevda missförhållanden eller i förslag till förbättringar107.

Investeringar fokuserar ofta på kostnadsbesparingar eller på att få större inflytande på 

marknaden108, men uppkommer också då organisationen inte kan uppfylla sina mål vilket till 

stor del leder till att både produktionsprocessen och produkter förnyas109. Bower menar att 

kostnads- kapacitets- och kvalitetsproblem är de tre grundläggande orsakerna till 

investeringar110. För att tillfredsställa kundens önskemål, höja kvaliteten för att få bättre 

konkurrenskraft samt få ökad tillväxt investerar företag. Dessutom påverkar företagets storlek 

möjligheten till att själva initiera och då påverkas också de aktiviteter som används i samband 

med investeringar. Enligt Alpenberg och Karlsson är initieringen kopplad till företagets 

strategiska inriktning samt resursbehov och detta är motiv till investeringar. Även branschens 

utveckling påverkar initieringen av investeringar. 111

3.3.2 Utveckling

För att organisationer ska genomföra bra investeringar är det viktigt att utvärdera flera olika 

alternativ till investeringar112. Aktiviteter i utvecklingen handlar framförallt om att ta fram 

ifall investeringen uppfyller de principiella krav som ställs113. När information samlas in i 

denna fas kan en viss osäkerhet uppkomma. Det kan vara så att företaget i fråga inte har 

tillgång till alla möjliga alternativ eller att de inte är medvetna om att alternativ förekommer. 

En annan form av osäkerhet som organisationer bör reflektera över är tillförlitligheten kring 

de beräkningar som genomförs, eftersom det är svårt att förutspå vad som händer i framtiden 

då förutsättningar kan förändras under investeringens livslängd. Slutligen är det svårt att veta 

                                               
105 Junnelius (1974) sid. 16
106 Alpenberg och Karlsson (2005) sid. 370
107 Ljung och Högberg (2007) sid. 17
108 Honko (1981) sid. 13
109 Junnelius (1974) sid. 45
110 Bower, 1970, ur Alpenberg och Karlsson (2005) sid. 66
111 Alpenberg och Karlsson (2005) sid. 370ff
112 Honko (1981) sid. 24 
113 Löfsten (2002) sid. 149
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hur personalen i företaget skulle reagera om ett alternativ till investeringen genomfördes, 

vilket även detta är något som verksamheter bör tänka på.114

När en idé ska utvärderas krävs det att löpande in- och utbetalningar, försäljningsvärde, 

kalkylränta et cetera beaktas115. Det är av stor vikt att jämföra och kalkylera för dessa116 för 

att senare kunna välja ut det mest optimala investeringen117. Vanligtvis är det den person som 

kommer med förslaget till en investering som även arbetar vidare med utvecklingen, dock 

använder vissa företag en speciell avdelning för utvärdering.118 Vid kalkylering används olika 

metoder för utvärdering av investeringen, såsom nettonuvärdesmetoden, ”payback-metoden”, 

internräntemetoden et cetera119. Företag har krav på de investeringar som genomförs vad det 

gäller återbetalningstid, internränta, nuvärde med mera för att uppnå lönsamhet120. I 

Alpenberg och Karlssons studie framgick det att kraven på återbetalningstiden 

genomsnittligen låg på två år och att den oftast inte översteg tre år. Däremot tillåter ledningen 

vanligtvis att ”payback-tiden” för utvecklingsinvesteringar får vara mer än tre år. Det är 

vanligt att krav på investeringar fastställs generellt för hela koncerner.121

Ljung och Högberg rekommenderar tre steg för utvärdering av investeringsalternativ: 

identifiering, det vill säga beskriva konsekvenserna, kvantifiering, exempelvis mäta 

konsekvenserna samt värdering, alltså monetärt. Att använda identifiering och kvantifiering 

medför att det som mäts inte enbart är i monetära termer.122 Detta mynnar ut i ett 

investeringsförslag och det är nu det ska bestämmas om förslaget ska gå vidare eller inte123.

I Alkaraan och Northcotts studie från 2007 framgick det att samtliga företag använde sig av 

en slags standardpresentation för investeringsförslag. Dessa innefattade manualer rörande 

hantering av lönsamhet, utgifter samt risk.124

                                               
114 Junnelius (1974) sid. 60
115 Honko (1975) sid. 37f
116 Honko (1975) sid. 37f
117 Yard (2001) sid. 11
118 Honko (1975) sid. 37f
119 Yard (2001) sid. 45
120 Alpenberg och Karlsson (2005) sid. 379ff
121 Alpenberg och Karlsson (2005) sid. 389
122 Ljung och Högberg (2007) sid. 22f
123 Junnelius (1974) sid. 55
124 Alkaraan och Northcott (2007) sid. 139
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3.3.3 Framdrivning

Denna fas i investeringsprocessen benämner Yard som framdrivning, däremot har Junnelius 

gett den beteckningen bedömningsfasen. Här ingår alla de steg från det att ett 

investeringsförslag har presenterats till det att ett beslut tas. Framdrivningen innebär att 

information angående ekonomiska och tekniska faktorer samlas in från organisationens olika 

delar där den sedan sammanställs och utvärderas. En viktig del i denna fas är att personer på 

olika nivåer i företaget med olika mål och motiv är delaktiga för att förslaget på en investering 

ska bedömas ett flertal gånger.125 Personer på olika positioner i företaget kan ha olika 

uppfattningar av de kriterier som används för att utvärdera en investering beroende på 

funktionella, hierarkiska, professionella samt personliga faktorer126. 

3.3.4 Beslut

De beslut som tas ska vara kopplade till strategin för att kunna uppnå de mål som avses i 

organisationen127. Ett investeringsbeslut innebär att förslaget godkänns eller förkastas och ett 

beslut om att investera återkallas inte och är ett långsiktigt val där beslutsfattaren alltid måste 

göra en bedömning av framtida händelser.128 Investeringsbeslut är enligt Bierman och 

Schmidt strategiska då de beslut som tas idag leder till framgång i framtiden129. Beslutsfasen 

innebär att ett av de tidigare bearbetade investeringsalternativen kommer att väljas130. 

För att företag ska ha möjligheten att fatta ett välgenomtänkt investeringsbeslut är det viktigt

att alla konsekvenser är med i bedömningen av den eventuella investeringen. Den person som 

bedömer om investeringen ska genomföras bör även titta på faktorer som exempelvis om 

lönekostnader reduceras eller om investeringen eventuellt leder till färre reklamationer.131 För 

att kunna ta ett bra beslut granskas det underlag som framtagits för förslaget132. Junnelius talar 

om vikten av att det investeringsalternativ som väljs som lösning ska vara det optimala och att 

inte något av de andra alternativen ska vara bättre än det valda133. Segelod påvisar att 

investeringsbeslut påverkas av en mängd olika faktorer, exempelvis marknadsförutsättningar, 

                                               
125 Junnelius (1974) sid. 59
126 Alkaraan och Northcott (2007) sid. 139
127 Alkaraan och Northcott (2007) sid. 134
128 Junnelius (1974) sid. 15
129 Bierman och Smidt, 1963 ur Alpenberg och Karlsson (2005) sid. 39
130 Honko (1981) sid. 149
131 Löfsten (2002) sid. 10
132 Junnelius (1974) sid. 12
133 Junnelius (1974) sid. 24f
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organisationens kompetensnivå, lagstiftning, konkurrenskraft samt konkurrenters agerande134. 

Beslutstagare påverkas även av företagets mål och får därmed en ofördelaktig bild av 

investeringar som inte verkar leda till förbättringar enligt Alkaraan och Northcott135.

Då investeringsbeslut i många fall påverkar företaget långsiktigt är det vanligt att dessa fattas 

på en hög nivå i företaget vilket kan motiveras med att ifrågavarande beslut kräver en viss 

överblick över hela företaget. Däremot bör inte alla investeringsbeslut fattas på denna nivå då 

det skulle resultera i en osmidighet samt otillräckligt beaktande av kompetens om specifika 

områden i organisationen. Genom att delegera beslutsrätten undviks detta.136 Ledningen 

behöver inte involveras i alla beslut137, det finns en gräns efter att beslutsrätten delegerats för 

hur omfattande investeringarna får vara138. 

3.3.5 Uppföljning

Det finns många anledningar till att uppföljning av investeringar är viktig för företag. 

Exempelvis kan investeringsprocessen förbättras inför framtida beslut, de ansvariga för 

investeringen ska få se det verkliga utfallet, att en ny bedömning av anslaget görs då detta 

överskrids samt att uppföljning kan fungera som underlag till eventuell revidering av 

tidsplan.139  Vid uppföljning är det värdefullt att jämföra utfallet med förkalkylen, men det är 

även bra att göra kontroller av tillgänglighet under garantitiden. Dessutom är det av vikt att ta 

reda på ifall den önskade utnyttjandegraden för maskininvesteringar är uppfylld.140

Uppföljningen görs enligt Honko på grundinvesteringen, in- och utbetalningar, livslängd samt 

restvärde där utfall jämförs med tidigare beräkningar. Dessutom rekommenderas att företag 

kontrollerar kvantiteter i investeringar, såsom produktmängd, råvarumängd och antal 

arbetstimmar per investering. Tillsammans med detta är det bra att göra en beskrivande del 

där investeringens ändamål, förhållande under kontrollperioden et cetera förklaras.141 Det är 

mindre vanligt för större företag än för små att följa upp enbart en investering åt gången. 

                                               
134 Segelod, 2002 ur Alpenberg och Karlsson (2005) sid. 39
135 Alkaraan och Northcott (2007) sid. 144
136 Honko (1981) sid. 165f 
137 Alpenberg och Karlsson (2005) sid. 372f
138 Löfsten (2002) sid. 151
139 Andersson (1994) sid. 102
140 Claesson och Hiller (1982) sid. 39f
141 Honko (1981) sid. 186f
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Likaså är det ovanligt för större företag att följa upp effekt samt de inbetalningar som 

beräknades.142

Genom att använda sig av uppföljning försöker företag underlätta uppnåendet av deras mål 

eftersom uppföljningen kan påvisa avvikelser som i sin tur kan leda till att man når bättre 

resultat som inte hade kunnat uppnås utan en uppföljning143. Ytterligare ett argument till att 

uppföljning bör genomföras är att 80 procent av de investeringar som genomförs inte ger 

företag den nytta investeringarna har möjlighet att ge144. Det är risk för att investeringsplaner 

är orealistiska, detta undviks genom uppföljning av investeringar.  Då investeringsplaneringen 

som upprättats i företaget ofta är för optimistisk är en form av uppföljning till dessa ett sätt att 

skilja optimismen från dumdristighet.145

Lägesrapporter är ett sätt för verksamheter att få kontroll över pågående investeringar. 

Avsikten är att redovisa hur dessa investeringar utvecklas och visar beviljat anslag, förbrukad 

del av detta samt återstående del av investeringsbeloppet. Ett annat sätt att kontrollera 

investeringars utgifter när de är pågående är dispositionsbokföring där de verkliga utgifterna 

för varje investeringsobjekt jämförs med de planerade. Vid denna form av uppföljning 

presenteras även det kvarvarande beloppet av de objektens anslag. Med hjälp av dessa 

lägesrapporter och dispositionsbokföring kan företaget få en varning om att beviljat belopp 

inte kommer att räcka, att projektet är sent påbörjat med mera och på så sätt åtgärda detta. För 

att kunna dra nytta av dessa uppföljningsverktyg krävs det att de genomförs kontinuerligt.146

                                               
142 Honko (1975) sid. 85f
143 Honko (1981) sid. 169f
144 Dahlgren, Lundgren och Stigberg (2006) sid. 17
145 Honko (1981) sid. 169f
146 Honko (1981) sid. 177f
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Kapitel 4 Empiri
edan följer en presentation av Scania som koncern samt Scania Oskarshamn följt av en 

övergripande beskrivning av viktiga begrepp rörande vårt valda ämne. Huvudsakligen koncentrerar 

vi oss här på en beskrivning av Scania Oskarshamns investeringsprocess baserad på intervjuer av 

nyckelpersoner i företaget samt dokument och föreskrifter som vi har fått ta del av.

4.1 Företagsbeskrivning

4.1.1 Scanias historia

Det finns en lång historia bakom det företag Scania är idag, som börjar 1891 då Scania 

grundades i Malmö147. 1910 bildades Scania-Vabis genom en fusion av Vagnfabriks-

Aktiebolaget, Vabis, i Södertälje och Scania i Malmö.148 1911 blev ett bra år för Scania-Vabis 

då företaget redan första året blev lönsamt.149 Under första världskriget förlorade Scania-

Vabis tillträde till den utländska marknaden och försörjde sig på att tillverka lastbilar till den 

svenska militären, men efterkrigstidens lågkonjunktur medförde stora förluster.150 År 1919 

togs beslut på att fokusera på enbart lastbilstillverkning151 men ändå var företaget tvunget att 

likvideras 1921152.  Innan likvidationen bytte ägarna namn på Scania-Vabis för kunna 

rekonstruera företaget med sitt ursprungliga namn.153 Under 50-talet återfick Scania-Vabis sin 

lönsamhet och utvecklades till ett stort företag med en stor export, denna utveckling höll i sig 

även under 60-talet154. 1966 förvärvades Be-Ge Karosserifabrik i Oskarshamn, som fick 

namnet Scania Hytter AB och 1967 upprättades en fabrik i Luleå. Genom en fusion med Saab 

bildades Saab-Scania 1968.155 Syftet med denna fusion var bland annat att Saab personbilar 

skulle dra nytta av Scania-Vabis kunskap om motorer156. 1980 fick Saab-Scania ett 

konstruktionsgenombrott i och med det nya modulära produktionssystemet. General Motors 

köpte upp en stor del av Saab 1995 vilket ledde till att ägarna bestämde sig för att dela på 

Saab och Scania och 1996 listades Scania på börsen.157

                                               
147 http://www.scania.com/about/scaniahistory/
148 Saab-Scania AB (1990) sid.26
149 Saab-Scania AB (1990) sid. 53
150 Brunninge (2005) sid. 113f
151 Saab-Scania AB (1990) sid. 52
152 Brunninge (2005) sid. 114
153 Brunninge (2005) sid. 113f
154 Saab-Scania AB (1990) sid. 148
155 Saab-Scania AB (1990) sid. 151
156 Saab-Scania AB (1990) sid. 170
157 Brunninge (2005) sid. 115f

N
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4.1.2 Scania idag

I dagsläget är Scania verksamt på över 100 marknader världen över och är en av de största 

lastbilstillverkarna. Totalt har Scania drygt 35 000 anställda158 och deras lönsamhet är 

avsevärt högre än konkurrenternas159. Förutom lastbilar tillverkas bussar samt industri- och 

marinmotorer, men Scania tillhandahåller även finansiella tjänster160. Scania använder ett 

globalt produktionssystem som syftar till att tillverkning och montering sker i olika länder, 

dock ska alla moment vara väl integrerade mellan länderna161. Tillverkning äger rum i 

Nederländerna, Sverige, Brasilien, Frankrike, Polen, Ryssland samt Argentina162 och i Sverige 

har de anläggningar i Södertälje, Luleå, Sibbhult, Falun och Oskarshamn163. I Södertälje 

ligger huvudkontoret och här sitter Scanias ledning, där Leif Östling är VD och har så varit 

sedan 1994. Scanias ägare är Wolkswagen AG, Investor AB, MAN AG, Knut & Alice, 

Wallenbergs stiftelse, svenska institutioner, övriga utländska ägare samt svenska

privatpersoner, presenterat i storleksordning.164 Scanias vision är ”to be the leading company 

in it’s industry by creating lasting value for it’s costumer, employees, shareholders and the 

societies in which it operates”165. 2007 var Scanias nettoomsättning 84 486 miljoner SEK och 

de hade ett resultat på 12 164 miljoner SEK vilket innebär en ökning med 39 procent sedan

föregående år. Så här såg försäljning för lastbilar och bussar ut för åren 2005 till 2007:

                                                                                      År

Omsättning 2005 2006 2007

Antal levererade lastbilar, styck 52 567 59 344 68 654

Nettoomsättning levererade lastbilar, miljoner kronor 37 778 43 021 52 599

Antal levererade bussar, styck 5 816 5 937 7 224

Nettoomsättning levererade bussar, miljoner kronor 6 256 6 766 7 426

Tabell 4.1 Försäljning

Källa: Scanias Årsredovisning 2007. sid. 60, Scanias Årsredovisning 2006. sid. 56

                                               
158 Scanias Årsredovisning 2007. sid. 5
159 Brunninge (2005) sid. 113
160 http://www.scania.se/About_Scania/
161 Scanias Årsredovisning 2007. sid. 5
162 Scanias Årsredovisning 2007. sid. 5
163 http://www.scania.se/About_Scania/prodorter/
164 Scanias Årsredovisning 2007. sid. 43
165 http://www.scania.com/about/platform/
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Följande tabell presenterar de nyckeltal vi har valt ut då vi anser att det representerar 

företaget:

År

Nyckeltal 2005 2006 2007

Utdelning, kronor per aktie 5,00 3,75 3,75

Kapitalomsättningshastighet, gånger 2,92 2,38 2,43

Avkastning på sysselsatt kapital, procent 42,1 30,4 27,9

Soliditet, procent 27,1 29,7 30,3

Tabell 4.2 Nyckeltal

Källa: Scanias Årsredovisning 2007. sid. 127, Scanias Årsredovisning 2006. sid. 109. 

4.1.3 Strategi och mål

En stor del av Scanias verksamhet bottnar i tre kärnvärden: kunden först, respekt för individen 

samt kvalitet. Kunden först innebär att Scania genom att förstå kundens behov och utforma 

värdekedjan utefter dessa skapar mervärde. Med respekt för individen menas att erfarenhet 

och kunskap tas tillvara och på så sätt uppnås ständiga förbättringar i företaget. Dessutom 

anses kompetensutveckling medföra högre kvalitet och effektivitet. Att analysera avvikelser 

leder till förbättringar, vilket i sin tur ger en förbättrad kvalitet.166

Scanias strategi går ut på att generera lönsamhet och tillväxt inom de segment där det är 

möjligt, detta uppnås genom samarbete i värdekedjan samt fortsatt strategiskt fokus. Scania 

har tagit sikte på att sälja mer avancerade lastbilar på de marknader där dessa efterfrågas167

och företagets största marknad är Västra Europa, men de levererar även till Centrala och Östra 

Europa, Latinamerika, Asien samt övriga marknader168. Scania vill minimera de effekter de 

har på miljön och därför hushåller de med energi och tillverkar bränslesnåla fordon med låga 

utsläpp169 och följer även miljölagstiftningen170.

Scania har som mål att öka effektiviteten i företaget med sex till åtta procent per år. Ett annat 

mål är att genom investeringar i kapacitet på två miljarder kronor producera 100 000 fordon 
                                               
166 Scanias Årsredovisning 2007. sid. 8
167 Scanias Årsredovisning 2007. sid. 10
168 Scanias Årsredovisning 2007. sid. 4
169 http://www.scania.com/about/the_company/environment/
170 http://www.scania.com/about/the_company/environment/Enviromental_management/env_policy.asp
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till slutet av 2009.171 Miljömässiga mål handlar främst om att utveckla produkter som är säkra 

för miljön172. De vill förbättra sitt miljöarbete genom hela värdekedjan,173 utveckla produkter

som är pålitliga och säkra för användaren, allmänheten och miljön174. 

4.1.4 Scania Oskarshamn

Scania Oskarshamn tillverkar lastbilshytter och har gjort detta sedan 1966. Först pressas och 

formas plåt i presshallen för att sedan svetsas samman till en hytt i kaross. I pulvermåleriet 

läggs en grundfärg som avser att hålla rost borta och skydda hytten. I måleriet får hytten sin 

slutgiltiga färg och kunden har då ungefär 260 färger att välja mellan. Från måleriet går hytten 

vidare in i monteringen där alla komponenter monteras, kunden har själv valt ut många av 

dessa komponenter. När hytten är färdigmonterad och kontrollerad skickas den vidare till 

Södertälje för att få däck, motor med mera. Scania Oskarshamn är uppdelat i två enheter; 

Oskarshamn Body (MB) och Oskarshamn Cab (MC). Oskarshamn Body innefattar press, 

kaross och måleri och Oskarshamn Cab består av monteringen. Dessutom finns en speciell 

verkstad för intern logistik som tillhör Oskarshamn Cab. Varje enhet har en Platschef men 

också ett antal Verkstadschefer under sig som ansvarar för olika delar av produktionen. Under 

Verkstadscheferna finns Produktionsledare och Produktionstekniker. Under 2007 lämnade   

52 891 hytter Oskarshamn.175 (För reviderat organisationsschema se bilaga 2 till 4)

4.2 Investeringar och investeringsbegrepp på Scania Oskarshamn

4.2.1 Investeringsklassificering och prioritering

Scania kräver att en investering ska medföra en utgift på mer än 20 000 SEK, ha en livslängd 

på mer än tre år samt att något nytt införskaffas för att det ska vara en investering, övriga 

utgifter räknas som omkostnader. Scania delar in sina investeringar i sex kategorier:

 a, ersättningsinvesteringar

 b, rationaliseringsinvesteringar

 c, kapacitetsinvesteringar

 d, kvalitetsinvesteringar

                                               
171 Scanias Årsredovisning 2007. sid. 2
172 Scanias Årsredovisning 2007. sid. 47
173 http://www.scania.com/about/the_company/environment/Enviromental_management/objectivs.asp
174 Scanias Årsredovisning 2007. sid. 47
175 Hanna Bogren, Scania



31

 e, nytillverkningsinvesteringar

 f, miljöinvesteringar

Enligt Svenzén prioriterar Scania investeringar utifrån Scanias Produktionssystem då säkerhet 

kommer i första hand, kvalitet i andra hand följt av lönsamhet. En kort ”payback-tid” 

prioriteras framför en lång och även de investeringar som leder till minskade 

produktionsstörningar prioriteras högt. Thomas Laghamn uppger även att investeringar som 

upprättas efter tidsplaner som kommer uppifrån styrelsen prioriteras framför andra, exempel 

på sådana investeringar är att en ny produktvariant ska lanseras eller att kapaciteten ska ökas. 

De krav Scania har på en investering är en ”payback-tid” på två år och använder en 

kalkylränta på 11 procent vid beräkningar. Kalkylräntan baseras på ägarnas krav och 

bankernas låneränta. I de fall då ”payback-tiden” överstiger två år kan investeringen 

genomföras ändå om den kan motiveras tillräckligt bra i och med framdrivningen mot beslut 

då en skriftlig motivering och en PowerPointpresentation bifogas förslaget. Ett exempel på 

detta är om något är utslitet och måste bytas ut eller kommer att medföra stora 

kapacitetsökningar.

4.2.2 Idélistor

Scania Oskarshamn har ett internt nätverk, Intranet, där idélistor har lagts upp för respektive 

verkstad och här kan de som har idéer angående förbättringar och dylikt skriva ner sina 

förslag. Alltså kan alla i företaget lämna förslag. Den person som har lagt fram förslaget 

skriver ner sin signatur, beräknad kostnad för investeringen samt vad denna skulle innebära. 

En bra idé hamnar oftast till slut i investeringsplanen.

4.2.3 Investeringsram

Scania Oskarshamn delas in i åtta verkstäder och dessa områden tilldelas varje kvartal en 

investeringsram för de investeringar som ligger under 500 000 SEK. Detta innebär inte att 

ramen är 500 000 SEK för varje verkstad, den kan vara mycket större. Det är alltså de mindre 

investeringarna som ska ingå i denna ram. Dessa investeringar behöver inte godkännas i 

förväg av styrelsen, dock ska ramen godkännas som en klumpsumma innan den kan 
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förbrukas. Innan investeringarna kan genomföras måste Platschef godkänna dem. De 

verkstäder där investeringarna är större och mer frekventa har ofta en större ram. 

4.2.4 Investeringsplan

I september varje år upprättas en investeringsplan. Här presenteras de investeringar som 

överstiger 500 000 SEK som företaget vill genomföra det kommande året samt en 

prisindikation. Dessutom visas i efterhand hur den kvartalsvisa ramen för varje verkstad har 

disponerats. På så vis kan investeringsplanen ses som en budget för större investeringar och 

en presentation av utfall för mindre, alltså är den väldigt flexibel. Investeringsplanen för 

Oskarshamn Body sammanställs av Senior Produktionschef, och investeringsplanen för 

Oskarshamn Cab sammanställs av Ekonomichefen, som registrerar den i InvFlow, ett 

bassystem för investeringar.  Sedan skickas ett mail till Controllerchefen för att ge tecken om 

att investeringsplanen är färdig och inlämnad. Senior Vice VD och Controllerchefen tar med 

planen för att diskutera den på ett möte med ledningen. Scania Oskarshamn får då ett 

preliminärt godkännande, dock kan det hända att styrelsen vill korrigera planen när slutligen 

läggs fram för denna.

4.2.5 Teknikmöte

En gång i veckan hålls Teknikmöten där Verkstadschef, Teknikchef, Produktionstekniker, 

Senior Produktionschef och eventuellt Produktionsledare går igenom pågående projekt och 

investeringar. I MB är Platschefen ordförande för dessa möten, men på MC medverkar denne 

inte på Teknikmöten över huvud taget. På Teknikmöten för Oskarshamn Body medverkar 

även Ekonomichefen. På mötena gås även idélistor igenom för att utreda om någon 

investering är viktig och bör genomföras. De diskuterar ifall investeringar under 500 000 SEK 

ska genomföras och som ingår i investeringsramen samt de investeringar på över 500 000 

SEK som de anser bör lyftas fram. Fyra gånger per år går man även igenom Partlist inför 

Partlistinlämning på dessa möten (för Partlist, se nästföljande stycke). Teknikmöten resulterar 

eventuellt i ”Gå och Se”, där deltagarna vid Teknikmötet samt andra berörda intressenter 

uppsöker den avsedda platsen för investeringen för att utreda om den föreslagna lösningen på 

problemet leder till förbättringar. Man vill också se vart det egentliga problemet ligger och 

ifall det finns alternativa lösningar. Beslut om mindre investeringar fattas direkt på plats i 

MB, eftersom dessa ingår i den förbestämda investeringsramen och detta möjliggörs då 
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Platschefen är ordförande. Vad det gäller MC kan beslut om mindre investeringar fattas först 

efter att Platschefen har granskat dessa.

4.2.6 Partlist

Fyra gånger om året fastställs Partlist. Partlist är en delsammanställning av de investeringar 

som utifrån investeringsplanen ska genomföras det kommande året. Investeringsplanen delas 

upp kvartalsvis och man beslutar om vilka investeringar som ska genomföras det kommande 

kvartalet, alltså Partlist. De investeringar som ska vara med i Partlist bestäms på de 

Teknikmöten som hålls tre till fyra veckor innan inlämning. Här diskuteras investeringar från 

investeringsplanen, men även andra investeringar som har dykt upp i efterhand. Senior 

Produktionschef medverkar i Teknikmöten för de verkstäder som tillhör Oskarshamn Body, 

MB. Det kan hända att investeringar stryks, godkänns eller att syftet till vissa är otydligt. 

Dessa otydliga investeringar jobbar man vidare med, ofta i en ”Gå och Se”. Det kan också 

hända att det bara är motiveringen som måste förtydligas. Vad det gäller Oskarshamn Cab, 

MC, medverkar inte Ekonomichefen på Teknikmöten och därför hålls ett möte där Gruppchef 

för produktionsteknik MC, Chef för logistikutveckling, Ekonomichef samt Platschef 

medverkar. Här diskuteras vad som framkommit under Teknikmötena och utifrån detta stryks, 

godkänns eller omarbetas underlaget. Efter fastställande registreras Partlist i InvFlow. Senior 

Produktionschef för Oskarshamn Body och Ekonomichefen för Oskarshamn Cab skickar ett 

mail angående att respektive Partlist är färdigställd till Controllerchefen som underrättar 

Senior Vice VD om detta. Ett möte för varje enhet hålls sedan med Senior Vice VD och 

Controllerchefen där man går igenom Partlist. Dessa för sedan vidare Partlist till ledningen för 

att de sedan för den vidare till styrelsen som tar det slutgiltiga beslutet. 

                                              

Figur 4.1 Partlistflöde

Källa: Egen
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4.2.7 Attestbehörighet

De investeringar som ingår i ramen måste godkännas av Platschef innan de kan genomföras 

och dessa redovisas enbart i efterhand till Scanias styrelse. Tillsammans får dessa 

investeringar inte överstiga det rambelopp som godkänts i Partlist för repsektive verkstad. 

Vad det gäller större investeringar genomförs de efter att de har godkänts i Partlist i förhand. 

Investeringarna passerar de olika nivåerna av attestbehöriga inför beslut och investeringarna 

ska godkännas av ledet av attestbehöriga innan de kan godkännas av styrelsen, som tar det 

slutgiltiga beslutet. Dessutom ska attestbehörig skriva på investeringsbegäran för en godkänd 

investering inom det belopp de har attestbehörighet för innan de kan genomföras. De olika 

attestbehörigheterna grupperas som följer:

 Upp till 499 999 SEK faller på Platschef

 Från 500 000 SEK till 4 999 999 SEK faller på Senior Vice VD

 Från 5 000 000 SEK till 29 999 999 SEK faller på Scanias ledning

 Över 30 000 000 SEK faller på Scanias styrelse

Produktionsledare och Verkstadschef har även de en slags attestbehörighet, dock går denna ut 

på att godkänna fakturor och attestera inköpsanmodan. Produktionsledaren har behörighet på 

upp till 25 000 SEK och Verkstadschefen på upp till 100 000 SEK. 

4.2.8 MIKA

MIKA är en modell som används för att beräkna lönsamhet för produktionsutrustning. I denna 

kalkyl beräknas nettonuvärdet och ”payback-tiden” och det är endast de finansiella aspekterna 

som berörs här. Internräntan räknas även ut för att kunna jämföra stora och små investeringar 

med varandra, vilket inte går att göra med nettonuvärdet eller ”payback-metoden”. Genom att 

använda sig av MIKA kan företaget jämföra olika alternativ till en investering och på så sätt 

välja det mest lönsamma förslaget. I denna kalkyl använder Scania sig av en kalkylränta på 11 

procent och MIKA består av fyra Excelblad: form, summary, graph och environment 

calculation.176. MIKA tillämpas på kapacitets- kvalitetshöjande- och 

rationaliseringsinvesteringar över 500 000 SEK. Enligt Thomas Laghamn används MIKA i 

vissa fall även på ersättningsinvesteringar.

                                               
176 Instructions to MIKA model (2006)
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4.2.9 Teknisk Föreskrift Produktion, TFP

TFP är en anvisning som beskriver vilken specifik utrustning som är nödvändig för alla

investeringar. Exempel på detta är vilka elektriska komponenter som ska ingå i ett elektriskt 

system, miljöaspekter, tekniska förutsättningar et cetera. Detta skickas till leverantörerna av 

de efterfrågade inventarierna vid budgetförfrågan. TFP gäller för Scania World Wide, dock ej 

för Brasilien på grund av att företaget där har andra tekniska förutsättningar. 

4.2.10 Production Equipment Investment Process, PEIP

PEIP är en handbok för maskininvesteringar som kortfattat förklarar varje del av 

investeringsprocessen. Den består av tio kapitel där varje kapitel representerar en fas i 

investeringsprocessen.  Första kapitlet berör initieringen av en investering där till exempel

olika orsaker till investeringar presenteras samt kategoriseringen av Scanias investeringar. 

Kapitel två syftar till att ta fram underlag för projekt samt förankring av dessa i verksamheten. 

Detta ska leda till ett förslag till lösningar samt lönsamhetsberäkningar som ingår i underlaget 

till investeringsplanen. Här beskrivs också budgetförfrågan, utvärdering samt 

projektplanering. Förprojektering och kravspecifikation behandlas i tredje kapitlet, dokument 

som nämns här är förfrågningsbrev, kravspecifikation samt bilagor till förfrågningsbrevet. 

Kapitel fyra handlar om offertarbete, här skrivs det att kravspecifikationen måste gås igenom 

med leverantören när han fått dokumentet för att inga missförstånd ska uppkomma. Femte 

kapitlet beskriver slutförhandling för att sedan mynna ut i ett beslut om val av leverantör och 

då läggs en order.  I kapitel sex berörs slutprojektering och handlar om kommunikation

mellan projektledarna från både Scania och leverantör. Sjunde kapitlet benämns 

leverantörsprovkörning där man säkerställer att leverantören uppfyller kraven för utrustning 

och kontrollerar att maskinen är klar för att installeras. I kapitel åtta förklaras hur 

installationen ska gå tillväga samt hur de ska arbeta för att det ska vara smidigt och gå till på 

rätt sätt. Kapitel nio benämns projektavslutning och syftar till att säkerställa att utrustningens 

funktion överensstämmer med avtalet mellan Scania och leverantören. Det sista kapitlet 

handlar om garantiuppföljning. I slutet av varje kapitel finns det kriterier som ska uppnås 

innan övergång till nästa fas sker i processen. Alla steg som genomgås ska noga 

dokumenteras.177

                                               
177 PEIP kapitel 1-10
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Framtagande av
beslutsunderlag

Initiering Framdrivning mot 
beslut

Inför genomförande Genomförande Uppföljning

4.2.11 Styrgrupp

För varje verkstad finns en styrgrupp som består av Verkstadschef, facklig representant, 

Projektledare samt Teknikfunktioner. Dessa har möte en gång i månaden och går då igenom 

alla aktuella projekt. Varje enskild Projektledare lämnar en projektrapport som innehåller hänt 

sen sist, vad som händer närmast, tidsplan, resurser och kalkyler, hinder och möjligheter samt 

framsteg, och denna gås då igenom. Även frågor som inte finns med i rapporten tas upp, 

likaså de projekt som man vill genomföra. Två poster behandlas, Nya projekt samt Övriga 

frågor. Styrgruppsmötet fungerar även som ett Medbestämmandelagsforum där fackliga 

representanter framför sina synpunkter. 

4.3 Investeringsprocessen

På Scania Oskarshamn har följande steg i investeringsprocessen kunnat identifieras:

Figur 4.2. Investeringsprocessen på Scania Oskarshamn

Källa: Egen

4.3.1 Initiering

Investeringsbehov upptäcks ofta i produktionen och det är då en Produktionstekniker eller en 

förbättringsgrupp som kommer med förslag. Även Produktionsledare kan komma med förslag 

men vänder sig då till Produktionsteknikern. En förbättringsgrupp sammanträder en gång i 

veckan och består av medarbetare i produktionen. Gruppens uppgift är att komma fram till 

vad som kan förbättra deras situation på deras specifika produktionsområde. Jan-Olof 

Johansson uppger att förslag inte bara kommer från förbättringsmöte eller 

Produktionstekniker utan kan även komma från Verkstadschefer och Dynamate. Dynamate är 

Beslut
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ett helägt dotterbolag till Scania som har avtal med respektive verkstad angående service av 

maskiner och andra tjänster. Dessa investeringar är ofta större och innebär för det mesta stöd 

till produktion eller ersättning av sliten eller trasig produktionsutrustning. Anna Heyman 

menar att investeringar på MC ofta härstammar från strategiska beslut eller att något är 

utslitet. Investeringsbehov kan också uppkomma från kunder då de ställer nya krav eller har 

vissa önskemål. I de fall som styrelsen bestämt att kapaciteten ska ökas och produktionen ska 

upp i takt uppkommer också investeringsbehov. Även lagar som Miljölagen och 

Medbestämmandelagen påverkar verksamheten och dess investeringar. Efter att ett behov har 

upptäckts tar det mellan en dag och fem år innan en beräkning på investeringen genomförs. 

Kapacitetsinvesteringar medför att många förslag och beräkningar måste läggas fram vilket 

tar längre tid och är mer omfattande än mindre investeringar, då beslut om dessa kan ta så lite 

som en dag.

4.3.2 Framtagande av beslutsunderlag

Då det enats om att en investering bör genomföras räknar Produktionsteknikerna på olika 

lösningar. Tidsperioden mellan initiering och att en Produktionstekniker börjar räkna på en 

investering varierar. Laghamn menar att det går väldigt fort för vissa investeringar exempelvis 

emballage och de projekt där finansieringen redan är klar. Rena inköp tar kortare tid än 

komplicerade tekniska lösningar. 

Vad det gäller rationaliseringsinvesteringar beräknas ”payback-tid”, nettonuvärde och 

internränta i enlighet med MIKA. Laghamn säger att MIKA även används på 

ersättningsinvesteringar då dessa ofta leder till att exempelvis produktivitet förbättras och på 

så sätt blir det en form av rationaliseringsinvestering. Produktionsteknikern börjar räkna för 

att sedan samarbeta med Verkstadschef och Ekonomiavdelning där en Controller också 

granskar beräkningar för att öka tillförlitligheten. Dock uppger Johanna Lindau att MIKA 

kalkyler är väldigt sällsynta på Ekonomiavdelningen. Jan-Olof Johansson säger att MIKA 

även används för kapacitets- och kvalitetshöjande investeringar, detta trots att 

kapacitetsökningsdirektiv kommer uppifrån ledningen. ”Det är i första hand 

Produktionsteknikernas uppgift att hitta bästa lösning till bästa pris178.”

                                               
178 Anders Svenzén, Senior Produktionschef, 2008-04-09
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Då idélistorna gås igenom och något anses vara av vikt skrivs ett uppdragsdirektiv. Detta 

utförs ofta av Produktionsteknikerna själva. En del av uppdragsdirektivet är TeknikFråga. Här 

specificeras de alternativ som marknaden har att erbjuda och utifrån detta skrivs en 

kravspecifikation vilken innehåller alla funktioner och arbetssätt som investeringen medför 

samt vad som ska göras i maskinen, dock inga tekniska lösningar179. För de investeringar som 

inte ska tillverkas i företaget utan ska köpas in, ses i samråd med Inköp tre tänkta leverantörer 

ut för budgetförfrågan. Denna ger en offert som inte är bindande180. Scania vänder sig helst 

till tre olika leverantörer för att hålla budgetförfrågan så öppen som möjligt. De ger inga 

direkta direktiv om lösning till investeringen då de vill ha så olika lösningar som möjligt och 

ge leverantören möjlighet att själv ta fram en specifik lösning för att slutligen välja den bästa. 

Scania skickar en budgetförfrågan till leverantören vilket innehåller allmänna kommersiella 

villkor, garantier och andra krav181. Till budgetförfrågan bifogas även några bilagor 

exempelvis, layout och arbetsinstruktioner. Samtidigt som förfrågningsbrevet skickas 

kravspecifikationen. Tillsammans med kravspecifikationen skickas även Scanias allmänna 

inköpsbestämmelser, TFP samt ett lokalt tillägg till TFP för varje verkstad. 

Kravspecifikationen måste gås igenom med leverantören när denne fått dokumentet för att 

inga missförstånd ska uppkomma. Alla dessa kontakter måste dokumenteras. Leverantörer 

skickar offerter till inköpsavdelningen och kopior skickas till projektledaren, och denne går 

igenom offerter med leverantören där de bland annat har en teknisk diskussion. När 

diskussionen är avslutad görs en slutgiltig offertsammanställning både tekniskt, kommersiellt 

och ekonomiskt.182 Produktionsteknikerna försöker ha en framförhållning då ”det är viktigt att 

få pengar godkända i tid”183. (För flödesschema se bilaga 5)

Klass c, kapacitetsinvesteringar, initieras i styrelsen, detta innebär att Produktionsteknikerna 

på uppdrag från styrelsen gör kalkyler och beräkningar på förslag till kapacitetsökande 

projekt. De behandlar olika förslag för att på så sätt hitta den optimala lösningen.  Detta kan 

vara en långvarig process som kan pågå i upptill fem år. 

För alla investeringar skrivs en motivering, även de som initieras i styrelsen, av 

Produktionstekniker på engelska som sedan granskas av Senior Produktionschef för MB och 

                                               
179 PEIP kapitel 3
180 PEIP kapitel 2
181 PEIP kapitel 3
182 PEIP kapitel 3
183 Jan-Olof Johansson. Produktionstekniker. 2008-04-22
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Ekonomichef för MC, som registrerar denna i InvFlow. Motiveringen innehåller en kort 

beskrivning av investeringen, utgifter samt eventuell ”payback-tid”. Samtidigt som 

motivationen skrivs görs en PowerPointpresentation. Denna innehåller bilder på objektet, 

investeringskategori, belopp samt vilken Partlist investeringen tillhör. Dessutom skriver 

Produktionsteknikern en investeringsbegäran som ska attesteras av attestbehörig. (För 

flödesschema för framtagande av beslutsunderlag, se bilaga 5)

Figur 4.3 Dokument vid framtagande av beslutsunderlag

Källa: Egen

4.3.3 Framdrivning mot beslut

Enligt Thomas Laghamn förankras investeringar då Produktionstekniker diskuterar dem med 

berörda personer i verksamheten. Då det finns förslag till investeringar diskuteras dessa inte 

enbart i formella möten utan även vid kaffeautomaten och under raster, sådana informella 

möten kan leda till en spontan ”Gå och Se”. 

När beräkningar och budgetförfrågan är färdigställda framgår det ifall investeringen är 

lönsam. Motiveringen tillsammans med PowerPointpresentationen lämnas till närmast 

attestbehörig som granskar den för att sedan bestämma sig för om den är värd att satsa på. För 

investeringar som ligger inom den ram, alltså rörande investeringar under 500 000 SEK, som 

tilldelats varje verkstad kan beslut tas omgående av Platschef. 
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Investeringar över 500 000 SEK ingår ofta i investeringsplanen och har då godkänts 

preliminärt. Dock måste de också godkännas i Partlist för att kunna genomföras. Då det 

uppkommer ett behov av att investera innan de finns med i investeringsplanen kan detta 

diskuteras på Teknikmöten och kan därifrån skickas vidare till Partlist. Det är inte ovanligt att 

man i sådana fall gör en ”Gå och Se”.  

Efter Teknikmöte har hållits och man har kommit fram till de investeringar man vill 

genomföra i produktionen hålls ett möte med Platschefen för varje enhet. Det är denne som 

bestämmer vilka investeringar som ska ingå i Partlist när den skickas vidare till Senior Vice 

VD. Ytterligare ett möte hålls, denna gång med Senior Vice VD och Controllerchefen, över 

telefon för att diskutera inlämnad Partlist. I de fall Senior Vice VD anser att investeringen är 

nödvändig godkänns denna och ligger kvar i Partlist. De investeringar som inte blir godkända 

ligger även de kvar, dock med en anmärkning om avslag. Senior Vice VD har sedan ett möte 

med Scanias ledning som då ska godkänna eller avslå de investeringar som ligger kvar som 

godkända i Partlist. Slutligen presenteras Partlist för Scanias styrelse som då tar det slutgiltiga 

beslutet om vilka investeringar som ska genomföras detta kvartal. Varje attestbehörig i ledet 

granskar alltså PowerPointpresentation och motivering för respektive investering. (För 

flödesschema se bilaga 6)

Figur 4.4 Framdrivning mot beslut

Källa: Egen

4.3.4 Beslut

Varje attestbehörig tar ett preliminärt beslut i samband med Partlistarbete. Laghamn uppger 

att alla förslag till en investering presenteras och det ligger sedan på beslutsfattarens ansvar att 

välja det bästa alternativet. Detta görs alltså utifrån den motivering och 

PowerPointpresentation som skickats i ett tidigare stadium. Beslutsfattarna ska ifrågasätta ifall

investeringen verkligen är nödvändig samt välja den optimala lösningen. Scania lägger mest 
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vikt vid huruvida en investering leder till ökad säkerhet, förbättrad kvalitet, rationalisering et

cetera och alltså inte så mycket vid kostnaden i sig. I de fall en attestbehörig har gett avslag 

omarbetas materialet av Produktionstekniker eller så läggs förslaget ner och avslutas. ”Efter 

godkännande av Partlist tar det inte lång tid innan investeringen genomförs184.” 

4.3.5 Inför genomförande

Utifrån budgetförfrågningarna som Scania skickat ut till tre leverantörer får Inköp in en offert 

från respektive leverantör som sedan vidarebefordras till Projektledaren. Det bästa alternativet 

väljs ut och resulterar då i en order som skickas till leverantören. Denna order är bindande185. 

Därefter får Scania in ett ordererkännande från leverantören186. ”Nu är det alltså klart att dra 

igång187.” När besluts fattats och pengarna är godkända skrivs en Projektdefinition vilken 

innehåller bakgrund, produkt, kapacitetskrav samt effektmål och görs också den i enlighet 

med PEIP. Innan installation utför Projektledare från Scania en förbesiktning av den nya

maskinen där man ska säkerställa att leverantören uppfyller de krav man har satt upp samt att 

maskinen är klar för installation188. Olika tester på maskinen ska göras, bland annat funktion 

och takttid, och leveransen sker först då maskinen är godkänd189.

För de projekt som överstiger 500 000 SEK ska en projektgrupp upprättas. Detta gäller även 

för de investeringar som påverkar arbetet eller medarbetarna och här går 

Medbestämmandelagen in. Företaget väljer ut de personer som de vill ha med i 

projektgruppen. Projektledaren, oftast en Produktionstekniker, kan föreslå de personer denne 

vill ha med i gruppen. I projektgruppen ska kompetens tas tillvara och det är inte ovanligt att 

personer från andra delar av företaget lånas in då de besitter rätt kompetens. Personal kan 

också hyras in utifrån och ska då belasta investeringen som en kostnad. Dessutom ska en 

facklig representant, vald av fackföreningen, medverka och i de fall Dynamate kommer 

påverkas av investeringen ska också en representant härifrån vara med i projektgruppen. När 

det gäller ergonomiska frågor representeras även företagshälsovården. För de investeringar 

som inte påverkar medarbetare i produktionen såsom inköp av nytt emballage upprättas ingen 

                                               
184Thomas Laghamn. Chef för logistikutveckling MC. 2008-04-25
185 PEIP kapitel 4
186 PEIP kapitel 4
187 Jan-Olof Johansson. Produktionstekniker. 2008-04-22
188 PEIP kapitel 6
189 PEIP kapitel 7
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projektgrupp. Alltså kan projektgrupper användas vid små investeringar samtidigt som vissa 

större inte kräver detta. 

En referensgrupp sätts samman och ska fungera som ett stöd för projektgruppen. I denna ingår 

inköp, skyddsingenjör samt facklig representant och syftet med denna grupp är att lösa de 

frågor som projektgruppen inte kan lösa internt. 

Leverantören bifogar i ordererkännandet en ”Open Point List” som innehåller en tidsplan med 

en rad punkter, så kallade milstolpar, som leverantören har satt upp. Produktionsteknikern ska 

noggrant granska denna innan den godkänns så att det finns tid för besiktning och eventuella 

ändringar innan installation. Efter godkännande av tidsplanen lägger Scania till sina egna 

åtaganden, exempelvis förberedelser och support. På så vis upprättas en tidsplan med tydliga 

milstolpar för både leverantören och Scania. Dock upprättas inte en tidsplan för de 

investeringar som enbart innebär ett inköp. ”Ju större investeringar desto längre process190.” 

(För flödesschema för inför genomförande se bilaga 7)

Figur 4.5 Dokument inför genomförande

Källa: Egen

4.3.6 Genomförande

När klartecken för genomförande kommer lämnar Produktionsteknikern en 

Investeringsbegäran samt en Objektregistrering till Ekonomiavdelningen där den sedan 

hamnar hos ansvarig Controller. Investeringsbegäran innehåller information angående 

                                               
190 Thomas Laghamn. Chef för logistikutveckling MC. 2008-04-24
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bakgrund, föreslagen investering, investeringsutgift, besparing samt vilken lönsamhet 

investeringen medför enligt nuvärdesmetoden, ”payback-metoden” och 

internräntemetoden191. Investeringsbegäran signeras av attestbehörig. Objektsregistreringen 

innehåller information om vem som är ansvarig, när investeringen kommer tas i drift, vad för 

typ av investering det gäller, vilket belopp, livslängd samt vilken avskrivningstid som gäller 

för objektet192. Utifrån dessa dokument registrerar sedan Controllern ett investeringsnummer 

som gäller för hela projektet och objektsnummer som gäller för investeringens delobjekten i 

anläggningsregistret, ”Fixed Asset”, ett system där alla tillgångar utom fastigheter förtecknas. 

Dessa nummer belastas med de fakturor som kommer in från leverantören för att kunna 

härleda dem till rätt investering. Det händer ibland för större projekt att alla objektsnummer 

inte finns med vid start och då sätts enbart ett nummer för hela investeringen för att sedan 

delas upp i efterhand. I dessa fall sätter Controllern sig tillsammans med Projektledaren för att 

dela in investeringen i objektsnummer samt vilket belopp som ska tilldelas vilket objekt. I de 

fall det inte går att utreda vilken faktura som tillhör respektive objekt görs en procentuell 

fördelning enligt offert eller liknande. 

För varje större projekt upprättas en liggare av Produktionstekniker i Scanias filsystem. 

Liggaren innehåller ett dokumentsregister där alla dokument som rör investeringen registreras 

med ett dokumentnummer och här förs all information in som rör projektet såsom rapporter, 

milstolpar, framsteg et cetera. 

Figur 4.6 Registrering i ”Fixed Asset”

Källa: Egen

                                               
191 Investeringsbegäran, dokument från Scania Oskarshamn
192 Objektsregistrering, dokument från Scania Oskarshamn
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Det är Projektledaren som ska övervaka och ha kontroll över investeringen och har därmed 

ansvar för att tidsplanen hålls samt att kostnaderna inte överskrider investeringsanslaget. I de 

fall investeringsanslaget övertrasseras måste Projektledaren ansöka om tilläggsanslag för 

investeringar. Den person som har godkänt investeringen måste även godkänna 

tilläggsanslaget. Scania använder en praxis som går ut på att övertrassering på upp till tio 

procent inte kräver ett tilläggsanslag. 

De fakturor som erhålls från leverantören anländer till Ekonomiavdelning och scannas in i 

Efhekt, vilket är ett bokföringsprogram. När fakturan anländer till Projektledaren registrerar 

denne konto, belopp, objektsnummer samt avdelningsnummer och skickar den sedan vidare 

till Verkstadschefen. Ifall fakturan ligger på under 100 000 SEK godkänner denne fakturan 

annars skickar Verkstadschefen denna vidare till den person som besitter rätt attestbehörighet. 

Efter att fakturan är godkänd skickas den tillbaka till Ekonomiavdelningen, som bevakar den 

fram till förfallodatum och sedan betalar den. Om eventuella avvikelser uppkommer kontaktas 

berörd inköpare som då får hantera detta. 

Vid genomförandets slut ska projektet godkännas. Scania godkänner inte projektet förrän 

projektmål, effektmål samt godkännande av leverantör har genomförts. I samband med 

godkännande skrivs två dokument på som tidigare bifogats i Open Point List där det första är 

tillverkandeklaration som visar att kraven har efterföljts och det är enbart leverantören som 

skriver på detta. Det andra dokumentet är ”Final Acceptance Report” och detta skriver både 

leverantör och Verkstadschef på. (För flödesschema för genomförande se bilaga 8)

4.3.7 Uppföljning

Under genomförandets gång följs projekt upp en gång i månaden i samband med de 

Styrgruppsmöten som hålls i respektive verkstad. En rapport utformas inför dessa möten för 

varje investering och denna granskas här. Rapporten innehåller vad som hänt sen sist, vad 

som händer närmast, en tidsplan, resurser och kalkyler, hinder och möjligheter samt framsteg. 

För utvecklingsprojekt och kapacitetsinvesteringar på över 100 000 000 SEK görs så kallade 

”Call-off” under genomförandet. En ”Call-off” är en rapport som syftar till att göra en 

uppföljning av utgifternas utveckling för investeringarna och genomförs kontinuerligt fram
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tills dess att investeringen tas i bruk. I denna rapport ingår hur stort investeringsanslaget är, 

hur mycket pengar av detta som är öppna, med öppna menas hur mycket Projektledaren har 

beställt för, summan av betalda fakturor, alltså förbrukade resurser, samt ytterligare 

avropningar inför nästa period. Rapporten skickas vidare till Chefen för Produktion och 

Inköp, se bilaga 2. (För flödesschema se bilaga 10)

Efter installation sätts i enlighet med PEIP garantitiden igång, denna ska sedan följas upp. 

Innan garantitiden gått ut ska leverantören åtgärda de fel som uppstått. Dessutom gör man en 

uppföljning av teknisk tillgänglighet då företaget följer upp ifall utrustningen inte har klarat 

den tillgänglighet man kommit överens om.193

På Ekonomiavdelningen kontrollerar berörd Controller projekten i en ”Follow-up” fil, där det 

framgår hur utgifterna för varje investering har utvecklats. Det är enbart de fakturor som är 

betalda som är registrerade och därför kan man inte ha kontroll över de fakturor som nyligen 

mottagits. Ifall en investering har överskridit anslaget eller är på väg att göra detta kontaktas 

den berörda Projektledaren för avstämning samt för att se om ett tilläggsanslag är aktuellt.

Större rationaliseringsinvesteringar kräver en efterkalkyl enligt Laghamn då företaget följer 

upp om satsningen gett önskad effekt. Svenzén uppger även att efterkalkyler ska genomföras 

på kapacitetsinvesteringar, dock är det ungefär fyra år sedan en sådan investering avslutades 

och därför vet inte han vad som kommer ingå i dessa nu när nya genomförs. För övriga 

investeringar kräver företaget enbart en skriftlig rapport där det rapporteras i första hand om 

säkerheten ökat och kvaliteten har förbättras, dessutom verifierar man om besparing stämmer 

överens med beräknat belopp och att utgifter inte blir större än förväntat. Det är Projektledare 

eller Verkstadschef som följer upp mindre investeringar. Det finns ingen anvisning om hur 

dessa efterkalkyler ska se ut, enbart en bestämmelse om att dessa ska genomföras. Inte heller 

genomförs de ofta utan finns bara med i vissa rapporter uppger Svenzén. Dock finns en viss 

anvisning om vilka huvudkriterier som ska följas upp i PEIP. Dessa berör arbetsmiljö, 

produktkvalitet, leverantör, produktivitet samt ekonomiska uppföljningar med MIKA194. I 

framtiden vill man inom Scania Oskarshamn att dessa ska vara formaliserade och redovisas 

samt gås igenom på Teknikmöten. Lindau säger att efterkalkyler är sällsynta på 

Ekonomiavdelningen, dock har det börjat efterfrågas högre upp i organisationen.

                                               
193 PEIP kapitel 10
194 PEIP kapitel 10
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Fyra gånger per år summerar Produktionsteknikerna alla projekt inom sitt område som är 

större än 100 000 SEK i en rapport. På Teknikmöten gås sedan rapporten igenom. De 

investeringar som enbart innebär ett inköp och ingen installation följs enbart upp en gång och 

detta sker efter en månad.

Efter varje kvartals slut följs Partlist upp för att kontrollera att anslaget för större investeringar 

inte överskrids. Ekonomichef jämför här den Partlist som tidigare godkänts med utfallet. 

Detta skickas sedan vidare till Södertälje för att visa hur Scania Oskarshamn ligger till. 

Vad det gäller investeringar görs en uppföljning av Investeringsplanen i samband med 

bokslutsrapporten, dessutom bifogas ett dokument där Ekonomichefen i text beskriver vad 

som hänt under månaden, varför något har ökat eller minskat samt varför avvikelser har 

uppkommit. Detta används för att göra nya prognoser i Södertälje. (För flödesschema för 

uppföljning se bilaga 10)

4.4 Upplevda problem i investeringsprocessen

I samband med intervjuerna tillfrågades varje intervjuperson vad de upplevde för problem 

med investeringsprocessen. Nedan följer deras svar:

Befattning Problem

Johanna Lindau Controller MB  Dokumentation av processen för ökad 

förståelse

 Saknar efterkalkyler

 Uppföljningsmöte

 Order innan de kommer som fakturor

Jan-Olof Johansson Produktionstekniker MB  Bättre framförhållning i investeringsprocessen

 Feluppföljning

Thomas Laghamn Chef för 

logistikutveckling MC

 Lång ledtid mellan idé och beslut

Anna Heyman Gruppchef för 

produktionsteknik MC

 Dålig kommunikation mellan olika personer i 

processen

Tabell 4.3. Problem med investeringsprocessen

Källa: Egen
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Johanna Lindau anser att investeringsprocessen bör finnas dokumenterad för att personer i 

företaget ska förstå hur den är utformad. Hon saknar även efterkalkyler efter att investeringen 

genomförts samt ett möte angående uppföljningar av investeringar i genomförandefasen för 

att Ekonomiavdelningen ska vara uppdaterad. Dessutom skulle hon gärna se att order 

registreras i en fil för att hon ska kunna ha större kontroll över investeringarnas 

utgiftsutveckling. Jan-Olof upplever att framförhållningen i investeringsprocessen är bristande 

då det är många möten och papper att bearbeta, vilket han vill ha mer tid till. Han skulle även 

se att uppföljning av fel skärps till. Thomas Laghamn anser att ledtiden mellan idé och beslut 

är för lång, han vill kunna genomföra investeringar fortare. Anna Heyman tycker att 

kommunikationen mellan de olika personerna i processen är dålig och vill gärna se att folk

integreras mer med varandra. 
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Kapitel 5 Analys

etta kapitel syftar till en analys av Scania Oskarshamns investeringsprocess där både empiri och 

teori behandlas. Fokus ligger på investeringsprocessen som kommer att analyseras utifrån de faser 

vi har identifierat på Scania Oskarshamn: initiering, framtagande av beslutsunderlag, framdrivning mot 

beslut, inför genomförande, genomförande, beslut och uppföljning. Här framför vi även våra personliga 

åsikter som sedan kommer att resultera i slutsatser i nästa kapitel.

5.1 Investeringsklassificering

I likhet med teorin har även Scania delat in investeringar i olika klasser som bottnar i 

investeringarnas syfte i företaget. Persson och Nilsson (2001) beskriver åtta klasser varav sex 

av dessa stämmer överens med Scanias klassificering. Däremot har Scania inte tagit upp IT-

investeringar samt forsknings- och utvecklingsinvesteringar som en del av deras 

investeringsverksamhet. Vad det gäller IT-investeringar finner vi detta vara anmärkningsvärt 

då vi har fått intrycket av att Scania kontinuerligt strävar efter att förbättra inte bara den yttre 

utan även den inre effektiviteten. I IT- investeringar ingår även kompetensutveckling, vilket 

Scania nämner i sin årsredovisning vara eftersträvansvärt. Därför anser vi att Scania bör tänka 

över att ha med denna klass i sin investeringskategorisering och då arbeta utifrån denna vilket 

leder till förbättrad effektivitet samt större fokus på kompetensutveckling. Vad det gäller 

forsknings- och utvecklingsinvesteringars frånvaro kan detta bero på att Scanias produkter 

redan är väl utvecklade och nya produkter är inte aktuella på samma sätt som i innovativa 

företag. Dock har Scania många miljömål där viss produktutveckling krävs, det kan antagas 

att dessa investeringar ingår i deras miljöinvesteringar. Löfstens (2002) och Junnelius (1974)

investeringsklasser har inte lika stora likheter med Scania som Perssons och Nilssons (2001). 

Dock anser vi att Löfstens (2002) strategiska investeringar är av stor vikt för alla företag då 

dessa avgör företagets framtid. Scanias kapacitets-, kvalitets- samt 

nytillverkningsinvesteringar är strategiska i sin natur och till stor del avgör hur företagets 

framtid artar sig. Junnelius (1974) investeringsklasser är grundläggande och här finns det 

utrymme för en mängd investeringar i varje klass. Alla klasser hos Scania utom 

kvalitetsinvesteringar ingår i Junnelius (1974) realinvesteringar då dessa bidrar till 

genomförande av produktion. Vad det gäller sociala investeringar ser vi inte att Scania 

specifikt investerar i detta, dock tas hänsyn till medarbetare i produktionen i samband med 

projekt. Finansiella och marknadsinvesteringar är inget som ingår i investeringsprocessen på 

D
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Scania Oskarshamn utan sköts säkerligen av huvudkontoret i Södertälje, därför utesluter vi 

dessa från vår analys.

De superinvesteringar som Alpenberg och Karlsson (2005) beskriver är strategiskt avgörande 

för verksamheter och bestämmer företagets inriktning samt utgör konkurrensfördelar för 

företag. Vi anser att Scanias stora kapacitetsinvesteringar på två miljarder kronor kan liknas 

vid superinvesteringar då dessa bestämmer kapacitetsnivån i företaget samt utförs i enlighet 

med strategin. Vi ser här en likhet med Löfstens (2007) strategiska investeringar då dessa är 

avgörande för företagets framtid, vilket vi även anser superinvesteringar vara. 

5.2 Strategi och mål

Vi ställde oss frågan hur Scania Oskarhamns investeringsprocess är kopplad till företagets 

verksamhet och strategi. Vi anser att kontroll, kapacitetsökande investeringar och de tre 

kärnvärdena bidrar till att strategin efterföljs. 

I Scania Oskarshamns investeringsprocess finns väl beskrivna rutiner för hur varje del ska 

genomföras. Kontroll upprättas genom det led av attestbehöriga som kontrollerar och 

godkänner eller avslår motivering och PowerPointpresentation. Alla stora investeringar 

granskas av ledningen och styrelsen och detta anser vi vara bra då företaget inte genomför 

investeringar som inte är väl genomtänkta och har tillförlitliga beslutsunderlag. Då Scanias 

strategi går ut på att genera lönsamhet och tillväxt bidrar denna granskning till att 

investeringar kopplas till detta, inte minst då styrelsen tar det slutgiltiga beslutet. Styrelsen har 

en starkare koppling till strategin eftersom det är de som upprättar den samt ser till att den 

efterföljs. Alkaraan och Northcott (2007) menar att analystekniker är viktiga för strategin och 

MIKA samt motivering anser vi vara exempel på detta. Genom MIKA och motivering erhålls 

ett bra beslutsunderlag som gör att det är lätt att urskilja vad investeringen kommer att 

innebära för företaget, då är det också lättare att se hur stor enlighet investeringen har med 

strategin. Alltså möjliggör styrelsens beslut samt de underlag de baserar besluten på att 

strategin kan efterföljas. 

För att Scania ska kunna växa på marknaden måste de ständigt utveckla och förbättra sina 

konkurrensfördelar. Detta är något vi inte riktigt varit i kontakt med, dock antar vi att det är 

något de arbetar med då detta är ett övergripande mål för verksamheten. Vi har också antagit 
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att arbetet med utveckling av konkurrensfördelar inte sker i Scania Oskarshamn, som enbart 

är en liten del av koncernen. Dock poängterar Anna Heyman att de flesta investeringar i 

monteringen är av strategisk inriktning, eftersom de ska bidra till ökad produktivitet, kapacitet 

samt ständiga förbättringar. Även dessa investeringar måste godkännas av styrelsen om de är 

av större karaktär.  

Just nu genomförs en större omställning av företaget då kapaciteten ska ökas fram till 2009

genom investeringar på två miljarder kronor. Dessa är avgörande investeringar för 

verksamheten då det krävs att marknadens efterfrågan håller i sig för att dessa ska vara 

lönsamma. Dessutom bidrar sådana investeringar till väldigt stora utgifter och om något går 

fel leder det till väldigt stora kostnader för företaget. Denna ökning av kapaciteten bottnar i 

företagets strategi och mål det vill säga lönsamhet, tillväxt samt att producera 100 000 fordon 

år 2009. Även detta är ett direktiv som utgår från personer högre upp i organisationen och på 

så sätt kopplas investeringar ännu en gång till strategin. Enligt Alpenberg och Karlsson (2005)

påverkas lönsamheten långsiktigt av så pass stora kapacitetsinvesteringar, så kallade 

superinvesteringar, dock kommer företaget i framtiden återigen planera och genomföra 

liknande investeringar. Detta mönster är urskiljbart hos Scania Oskarshamn då företaget för 

fyra år sedan genomförde en liknande kapacitetsinvestering. Nu har effekterna från denna 

investering börjat avta och detta har lämnat plats för utveckling av nya stora 

kapacitetsinvesteringar då den strategiska inriktningen inte längre påverkas i samma grad av 

denna investering.  

Genom kärnvärdet respekt för individen tas erfarenhet och kunskap tillvara för att kunna nå 

ständiga förbättringar. På de förbättringsgruppsmöten som hålls en gång i veckan tar företaget 

vara på produktionspersonalens erfarenhet och kunskap samt de idéer som härstammar från 

dessa. Likaså tar företaget under Teknikmöten och Styrgruppsmöten tillvara på den kunskap 

Produktionstekniker, Verkstadschef och eventuellt Produktionsledare, i de fall denne är med,

besitter eftersom deras kunskap genererar idéer samt att det arbete de utför inför dessa möten 

kräver kompetens. Dessutom tar Produktionsteknikerna stort ansvar och arbetar på ett brett 

område vilket leder till kompetensutveckling. Detta påvisar att Scania Oskarshamns 

investeringar kan kopplas till detta kärnvärde, eftersom stora delar av dessa personers arbete 

går ut på att utvärdera investeringar samt följa upp dessa under genomförandet för att uppnå 

kontroll. Förbättrad kvalitet uppnås genom de förbättringar som ständigt görs i produktionen. 

Utifrån Scanias Produktionssystem ska kvalitet prioriteras i andra hand efter säkerhet och 
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detta påvisar att produktionssystem och kärnvärde båda påverkar investeringsverksamheten i 

företaget. Då investeringsbehov kan uppkomma av kundernas nya krav eller önskemål ser vi 

att även det tredje kärnvärdet, kunden först, också berörs i investeringsarbetet. Även de 

ständiga förbättringar som genomförs i produktionen, likaväl som kvalitetsinvesteringar, leder 

till att kunden erhåller större värde vid köp av en Scanialastbil. På så sätt ser vi kopplingen 

mellan kärnvärdet kunden först och företagets investeringar. Scania vill uppnå större 

framgångar, såsom ökad lönsamhet och tillväxt, vilket ska åstadkommas genom dessa tre 

kärnvärden. Således kopplas kärnvärdena till strategin vilket leder till att investeringar 

kopplas till strategin via kärnvärdena. 

Persson och Nilsson (2001) menar att alla investeringar inte kan genomföras, detta gäller även 

Scania Oskarshamn, som då prioriterar säkerhet, kvalitet och lönsamhet för sina investeringar 

och detta är en prioritering som kommer från företagets produktionssystem. 

Produktionssystemet går ut på att uppfylla de tre kärnvärden som verksamheten bottnar i och 

är därför en del av Scanias strategi. Alltså kan även prioriteringen av investeringar kopplas till 

företagets strategi.

5.3 Investeringsplanering

Det faktum att Scania Oskarshamn genomför kapacitetsökande investeringar och planerar att 

fortsätta göra det tills produktionen har ökat år 2009 till 100 000 lastbilar innebär att deras 

strategi starkt påverkar investeringsplaneringen. I enlighet med Honko (1975) kontrolleras 

den kortsiktiga likviditeten genom de investeringsplaner som upprättas varje kvartal, alltså 

Partlist, vilket innebär att de långsiktiga målen delas upp i mindre tidsperioder. Den feedback 

som Honko (1975) menar är nödvändig för att ha kontroll över investeringar kan vi urskilja i 

den uppföljning som görs i och med ”Call-off”, ”Follow-up”, garantiuppföljning samt 

rapporter som presenteras på Styrgruppsmöten och Teknikmöten. Detta medför att företaget 

kontinuerligt kontrollerar och analyserar verksamheten och dess investeringar. Dock saknas 

den feedback från redan genomförda investeringar som Honko nämner. Om återkoppling sker 

från dessa investeringar kan organisationen lättare dra fördel av nederlag samt lära sig från 

tidigare händelser. Sammantaget anser vi att de personer som arbetar med investeringar på 

Scania Oskarshamn upprättar realistiska planer genom denna strikta kontroll och uppföljning 

under genomförandet. Dock borde uppföljningen av genomförda investeringar förbättras för 
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att investeringar ska kunna utföras på ett bättre och mer effektivt sätt. Även planeringen skulle 

bli mer realistisk om Scania drar lärdom av genomförda investeringar.   

Vi ser en tydlig likhet mellan Scanias investeringsplanering och Honkos (1981) åsikter att 

investeringsplaner upprättas på två nivåer i företaget. Med detta menar vi att Scania upprättar 

investeringsplaner samt Partlist i Oskarshamn för att sedan skicka dessa uppåt i 

organisationen där de granskas. Dessutom fastställs planer av styrelsen som sedan fördelas 

nedåt. Detta leder till att personer på alla nivåer i företaget får möjlighet att föra sina förslag 

vidare, samtidigt som styrelsen kan fatta mer långsiktiga, strategiska beslut. På så sätt blir alla 

berörda delaktiga i planeringen vilket kan upplevas som tillfredsställande. Dessutom tas all 

kompetens tillvara.

5.4 Investeringskalkylering

För de investeringar som inte är tvingande för företaget samt de investeringar som inte ger 

mer kvalitativa effekter använder Scania Oskarshamn sig av investeringskalkylering med 

hjälp av MIKA. På detta sätt beräknas internränta, ”payback-tid” och nettonuvärde för att ge 

ett så bra underlag som möjligt. Vår åsikt är att detta är fördelaktigt då det ger en möjlighet att 

jämföra olika alternativ för att finna det optimala. Många gånger räcker inte enbart ”payback-

tid” som kriterium för att avgöra vilken investering som ska genomföras då många andra 

variabler spelar stor roll. Inbetalningar som ligger bortom återbetalningstiden är en av dessa 

variabler som kan leda till att investeringen ses som mer lönsam vid nettonuvärdeskalkylering 

än vid ”payback-beräkning”. Yard (2001) menar att hänsyn ska tas till investeringens storlek, 

frekvens samt risk och detta framgår på ett bättre sätt med nettonuvärdesmetoden och 

internräntemetoden. Vi har fått intrycket av att Scania lägger stor vikt vid ”payback-tid” och 

enbart använder MIKA för rationaliserings- och kapacitetsinvesteringar. Dock bör företaget 

ha i åtanke att ”payback-metoden” inte alltid ger det bästa underlaget för beslutsfattande.

Dessutom bör företaget vara mer stränga med användandet av MIKA-kalkyler, särskilt då 

personal på Ekonomiavdelningen inte direkt har någon djupare kunskap om dessa kalkyler, 

eftersom de inte förekommer särskilt ofta på Ekonomiavdelningen. Genom att använda MIKA

mer frekvent får Scania Oskarshamn ett ännu bättre beslutsunderlag eftersom de då tar hänsyn 

till andra variabler än investeringens återbetalningstid. En annan anledning till att det är av 

vikt att använda MIKA oftare är att Scania Oskarshamn då har ett bra underlag för att kunna 

följa upp investeringar då det är lätt att jämföra utfall med förkalkyler.
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Ljung och Högberg (2007) menar att underlag till investeringar inte endast ska bestå av 

beräkningar, de ska också kunna beskrivas med ord. Detta är något Scania använder i och med 

motivering samt PowerPointpresentation som bifogas de förslag som lyfts fram. Att Scania 

har ett ”payback-krav” på två år anser vi vara rimligt då den genomsnittliga 

återbetalningstiden i Alpenbergs och Karlssons (2005) studie var på just två och sällan mer än 

tre år. Att Scania kan sträcka sig längre än dessa två år för de investeringar som är av större 

vikt anser vi vara bra då det är ett tecken på flexibilitet som vi anser vara eftersträvansvärt för 

större organisationer. Med detta menar vi att verksamheter inte ska hänga upp sig på sådana 

krav utan att först reflektera över investeringarna som helhet. Dessutom tror vi att det finns en 

risk för att större företag att förlora flexibiliteten i takt med att de växer och även detta 

undviks genom att ha flexibiliteten i åtanke.

5.5 Investeringsprocessen

De faser vi kunde identifiera på Scania Oskarshamn var initiering, framtagande av 

beslutsunderlag, framdrivning mot beslut, beslut, inför genomförande, genomförande och 

uppföljning. Vi kan se likheter med både Löfstens (2002) och Yards (2001)

investeringsprocess, dock har inte Löfsten identifierat beslutsfasen. Däremot finns en likhet 

mellan idéfasen och Scania Oskarshamns initiering och framtagande av beslutsunderlag. 

Implementering, drift och avslut kan liknas vid inför genomförande och genomförande hos 

Scania då dessa steg syftar till installation av investeringen. Det steg som Yard (2001) 

benämner förankring kan ses som en del av Scania Oskarshamns framdrivning mot beslut 

samt framtagande av beslutsunderlag då företaget i båda dessa faser presenterar och etablerar 

förslag i Oskarshamn, men även i Södertälje. Virkunnens (1961) analys och specificering 

samt insamling, analys och värdering av information liknar vi vid Scanias framtagande av 

beslutsunderlag. Likaså anser vi faktorer som begränsar investeringen, förändring av 

investeringens mål samt upprättande av kalkyler ingår i framtagande av beslutsunderlag på 

Scania Oskarshamn. Virkunnens (1961) analys liknar Scanias framdrivning mot beslut. 

Beslut, genomförande och uppföljning är identiska med de faser vi identifierade på Scania, 

dock fann vi ytterligare en fas som vi valde att benämna inför genomförande. Vi anser 

Virkunnens (1961) process vara förvirrande då den är lång och otydlig och innehåller många 

små moment som skulle kunna vara en del i ett större moment har urskiljts. Därför anser vi att 
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den process som finns på Scania är lättförståelig och väl genomtänkt. Dessutom innefattar den 

alla relevanta moment. 

5.5.1 Initiering 
I enlighet med Alpenberg och Karlsson (2005) uppkommer idéer till investeringar på olika

nivåer i företaget. Scania tar tillvara på förslag genom idélistor, informella möten, 

Teknikmöten samt förbättringsmöten och söker systematiskt efter idéer i samstämmighet med 

Junnelius (1974). Detta hanteras olika enligt Alpenberg och Karlsson (2005) beroende på den 

industri som företaget tillhör, företagsform, storlek samt tillväxt. Detta är inte något vi kan 

analysera då vi inte har genomfört någon studie av andra företag, marknader och så vidare. 

Scania är en stor koncern som hela tiden vill förbättras och varje enhet tar tillvara på de idéer 

som uppkommer. Investeringar på Scania Oskarshamn bottnar i förbättringsförslag, 

kostnadsbesparingar, kvalitetsproblem, strategi, resursbehov, behov av ökad kapacitet, antal 

produktionsstopp, modernisering, kundens önskemål samt branschens utveckling. Dessutom 

kommer de ibland från styrelsen. Dessa orsaker till investeringar nämndes i teorin och 

stämmer väl in på Scania som verksamhet. Eftersom Scania är ett så stort företag ska de titta 

på alla möjligheter till förbättringar för att vara slagkraftiga och effektiva. Detta anser vi att de 

gör eftersom alla i företaget är delaktiga i att komma med förslag och kompetensen utnyttjas 

så mycket som möjligt.  

5.5.2 Framtagande av beslutsunderlag

Det faktum att Scania utvärderar olika alternativ för investeringar stämmer väl överens med 

Honkos (1981) tankar. Genom att bredda synfältet erhålls en större mångfald på lösningar och 

den bästa lösningen kan lättare hittas. De föreskrifter TFP innehåller visar alla principiella 

krav som ställs och att företaget bifogar denna vid budgetförfrågan tillsammans med lokalt 

tillägg medför att leverantören lättare kan anpassa sina maskiner till Scanias krav. På så sätt 

uppkommer inte så många missförstånd, vilket också förebyggs av det nära samarbete 

projektledarna har med leverantören. Dock är TFP ett dokument på över 100 sidor och det kan 

vara svårt för leverantören att hålla reda på alla föreskrifter samt vilka som specifikt gäller för 

denne. Vi tycker att det skulle vara bra ifall de relevanta kapitlen, ifall det finns några sådana,

kunde väljas ut eller hänvisas till för respektive leverantör och då kan missförstånd nästintill 

elimineras. 
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De förslag som kommer upp behandlas och utvecklas av Produktionsteknikerna. Detta skulle 

kunna liknas med Honkos (1975) tankar kring utvecklingen av investeringsförslag, där han 

framför att antingen en speciell avdelning eller den person som kommer med förslaget 

fortsätter arbeta med det. Dock är det oftast inte den som kommer med förslaget som 

fortsätter arbeta med detta på Scania Oskarshamn såvida det inte är en Produktionstekniker 

som lagt fram idén, då det är dessa som sköter kalkyleringen. Det är bra att en viss avdelning 

har hand om framtagandet av beslutsunderlag eftersom det annars skulle bli rörigt om olika 

beräkningar fanns hos olika personer. I nuläget vet alla vart de ska vända sig vad det gäller 

investeringar. Även då styrelsen har gett direktiv om investeringar räknar 

Produktionsteknikerna på dessa vilket gör att det blir en enhetlig behandling av investeringar. 

Junnelius (1974) har identifierat tre osäkerheter angående investeringar. Dessa är att man inte 

har tillgång till alla alternativ, tillförlitligheten kring beräkningar och hur personalen i 

företaget skulle reagera om investeringen skulle genomföras. Scania ber tre leverantörer om 

budgetförfrågan för att finna det bästa alternativet, på så sätt undviks den osäkerhet som kan 

uppkomma i samband med investeringsutvärdering. Det faktum att dessa budgetförfrågningar 

är så öppna som möjligt utan allt för krävande anvisningar gör att lösningarna kan skilja sig 

väldigt mycket åt, vilket gör det lättare för företaget att hitta just den lösning som fungerar 

bäst för verksamheten. Det är svårt att helt eliminera den osäkerhet kring framtiden som 

investeringar medför, dock använder Scania tre metoder: nettonuvärdesmetoden, ”payback-

metoden” samt internräntemetoden, vilket bidrar till en grundlig analys av underlaget. 

Eftersom Produktionstekniker, Verkstadschef samt Controller är delaktiga vid dessa 

beräkningar uppnås mer tillförlitliga kalkyler, ju fler som granskar dessa desto färre 

felaktigheter. Medarbetare i produktionen som påverkas av investeringar är representerade i 

Projektgruppen av exempelvis fackliga representanter, företagshälsovården med flera. Detta 

gör att osäkerheten kring hur personalen ska reagera minskas förutsatt att representanterna har 

bra kontakt med dem som ska representeras. 

Ljung och Högberg (2007) rekommenderar tre steg för utvärdering: identifiering,

kvantifiering och värdering av investeringar och Scania Oskarshamn tillämpar alla tre. Genom 

värdering av alternativen med hjälp av MIKA mäter företaget investeringens lönsamhet. 

Identifiering innebär enligt Ljung och Högberg (2007) att underlag till investeringar beskrivs i 

icke-monetära termer. Detta kan liknas vid motivering och PowerPointpresentation som 
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innehåller skriftlig motivering till investeringen samt bilder med mera. Vi anser att 

kvantifiering i Scanias fall innebär att sjukskrivningsgraden minskar då ergonomin förbättras 

et cetera. Vi tycker att det är bra att företaget inte enbart ser till monetära faktorer då det finns 

så många fler faktorer som hänsyn måste läggas vid, exempelvis ergonomi, trivsel samt 

arbetsmiljö. 

Alkaraans och Northcotts (2007) standardpresentation som innefattar manualer för hantering 

av lönsamhet, utgifter och risk liknar även den motivering och PowerPointpresentation, som 

är en standard för Scania Oskarshamn vid investeringsutvärdering. Även MIKA stämmer 

överens med denna då det är en standard att skriva dessa när man vill framdriva investeringar.

Det är en lång process att ta fram underlaget, särskilt i de fall då inventarier ska köpas in från 

leverantör. I denna fas använder Scania väldigt många dokument, specifikationer med bilagor, 

inköpsbestämmelser et cetera. Detta kan upplevas som förvirrande för en person som tittar på 

det utifrån, dock anser vi att detta är nödvändigt då det bidrar till en kontroll över situationen 

och beräkningarna som bottnar i dessa dokument blir mer tillförlitliga eftersom de granskas av 

många personer. 

5.5.3 Framdrivning mot beslut

Innan en investering genomförs på Scania Oskarshamn har motivering och 

PowerPointpresentation passerat fyra beslutsnivåer vilket innebär att de har granskats på 

Teknikmöte, av Ekonomiavdelningen, av Platschef, Senior Vice VD, ledning samt styrelse.  I 

enlighet med Junnelius (1974) innebär detta att personer på olika nivåer i företaget med olika 

mål och motiv bedömer investeringarna. Genom denna process bearbetas och förankras 

investeringarna väl och då uppnås en större kontroll av verksamheten vilket stämmer överens 

med Honkos (1975) resonemang om kontroll. Detta förtydligas ytterligare av att investeringen 

sedan tas med i planeringen, Partlist, vilket även detta är ett sätt att utöva kontroll på. Personer 

på olika nivåer i företaget har olika uppfattningar om investeringar och dess syfte. 

Produktionsteknikerns tankegångar liknar säkerligen inte det resonemang som styrelsen för. 

Denna meningsskiljaktighet minskas av att motivering granskas och eventuellt skrivs om av 

Ekonomiavdelningen innan den lämnas in inför Partlist. Genom att personer på olika nivåer 

granskar förslaget drivs enbart de investeringar som är av vikt för företaget som helhet fram 

mot beslut. Med detta menar vi att även de investeringar som förbättrar en del av en enhet 
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även gör det bättre för hela koncernen, eftersom bättre effektivitet och arbetsmiljö leder till en 

större produktivitet och därmed också lönsamhet. Vad det gäller funktionella investeringar är 

det viktigt att de motiveras grundligt för att personer högre upp i hierarkin ska förstå de 

bakomliggande faktorerna samt de förbättringar som investeringen medför. För en stor 

koncern som Scania är det viktigt att ha denna kontroll för att se till att investeringar verkligen 

leder till det de är avsedda att göra. Personer på lägre nivåer i företaget ser inte till helheten på 

samma sätt som beslutsfattarna. På samma sätt skulle det kunna vara så att beslutsfattarna inte 

ser behovet som upplevs i produktionen. Därför är det bra att många personer granskar 

motivering så att den utformas på ett sätt som förmedlar behovet. Att personer på 

Ekonomiavdelning noggrant granskar motiveringar innan de skickas vidare och bedömer ifall 

motivering måste omformuleras eller förkastas är också en bra kontrollfunktion för att kunna 

förmedla behovet. 

5.5.4 Beslut

Som vi nämnt tidigare ser vi en koppling mellan investeringar och strategi hos Scania. Vid 

beslutstagande är det viktigt att tänka på konsekvenser som ligger i framtiden enligt Bierman 

och Schmidt (1963). Genom kapacitetsinvesteringar underlättar Scania måluppnåelse som går 

ut på bland annat tillväxt. Detta i enlighet med strategin. Rationaliseringsinvesteringar ser till 

den interna effektiviteten vilket vi anser vara ett tecken på att företaget vill förbättras och i 

och med detta visar Scania att de har framtiden i åtanke. För att kunden ska fortsätta att 

efterfråga Scanias produkter krävs investeringar i kvalitet. Detta visar att Scania investerar för 

att hålla kvar kunder samt att locka nya. Även nytillverkningsinvesteringar och 

miljöinvesteringar tyder på att företaget tänker framåt. Miljö är ett omtalat och aktuellt ämne 

och intresset för detta växer hela tiden. Att investera i miljö visar att man tänker på framtiden 

eftersom miljövänliga produkter efterfrågas allt mer, detta beror inte enbart på ny lagstiftning 

utan också en medvetenhet hos kund. 

Löfsten (2001) och Junnelius (1974) säger att för att ett bra beslut ska kunna tas behövs ett 

välbearbetat beslutsunderlag. Då Scania ställer krav på motivering och 

PowerPointpresentation gör detta att underlaget är välbearbetat när det skickas vidare. Att 

PowerPointpresentationen innehåller bilder gör att det är lättare för beslutsfattare att förstå 

vad som beskrivs i motiveringen. Det är också många personer som kontrollerar och 

godkänner underlaget innan det når beslutstagare. Vi anser därför att Scania kan fatta bra 
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beslut baserat på sitt underlag. Scania väljer det optimala alternativet efter att ha granskat 

olika alternativ. Dock tänker de inte enbart i lönsamhetsbanor då även arbetarnas situation och 

miljö beaktas. Det finns en möjlighet till att beslutsfattare förblindas av företagets mål i enligt

Alkaraan och Northcott (2007). Detta är något vi inte kan analysera då vi inte vet vilka 

kriterier styrelsen utgår ifrån. 

Scania delegerar mindre delar av sitt beslutsansvar och beslutsfattandet sker i huvudsak hos

Scanias styrelse. Honko (1981) menar att det kan vara fördelaktigt att beslut tas högt upp i 

organisationen då en överblick över hela företaget kan krävas. Dock anser han att kompetens 

inte tas tillvara samt att beslutsfattandet blir osmidigt och genom delegerad beslutsrätt 

undviks detta. Alla större investeringar på Scania Oskarshamn granskas och godkänns av en 

mängd personer innan de når styrelsen och detta kan ses som osmidigt i utomståendes ögon. 

Men, på grund av de stora belopp det rör sig om samt att det inte är Scania Oskarshamn som 

finansierar investeringar är det fördelaktigt för företaget att motiveringen passerar hela ledet. 

Dessutom kan personliga åsikter påverka beslutsfattaren ifall beslut tas på plats i Oskarshamn 

och detta undviks genom att styrelsen godkänner investeringarna och även en stark kontroll 

uppnås. Mindre investeringar ingår i ramen som förutbestämts för varje verkstad och kvartal 

och dessa investeringsbeslut tas i Oskarshamn. På så sätt delegeras en viss beslutsrätt, dock en 

mindre summa, vilket stämmer överens med Löfstens (2002) åsikter angående delegeringens 

gränser. Detta är bra då snabba beslut måste fattas och det är en långvarig process att få en 

investering godkänd i Partlist. 

Laghamn anser denna långdragna beslutsprocess vara frustrerande då det tar lång tid att få en 

större investering genomförd. Tidsaspekten blir mycket lång då investeringen först tas upp i 

investeringsplanen för att sedan tas upp i Partlist, sammantaget kan det bli ungefär ett års 

väntetid för att få genomföra de projekt som anses vara nödvändiga. Vi kan förstå att personer 

i verksamheten upplever detta som ett problem, men för att uppnå kontroll samt välja ut det 

optimala förslaget krävs denna tidsrymd. 

Styrelsen tar beslut om vilka investeringar som ska genomföras i enlighet med Scanias 

strategi. Med detta menar vi att ledningen kan se företaget som helhet vilket stöds av Honko 

(1981) och har strategin i åtanke då denna ska efterföljas för att uppnå målen. Vi tror att detta 

är till fördel för Scania som koncern då anställda på Scania Oskarshamn i första hand ser till 
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denna mindre del av verksamheten och därmed inte kan efterfölja strategin på grund av 

personliga åsikter vilket stöds av Alkaraan och Northcott (2007).

5.5.5 Inför genomförande

Den Projektdefinition som Scania Oskarshamn upprättar för varje projekt ger kontroll 

eftersom den innehåller all relevant fakta angående hur maskinen ska se ut när den tas i bruk. 

Alla berörda personer kan på så vis ta reda på vad som gäller för specifika projekt. Innan 

leverans testar Scania exempelvis maskinens funktion och takttid och godkänner den innan 

den levereras. På så sätt installerar Scania aldrig en maskin som inte uppfyller deras krav 

vilket är bra då företaget slipper det merarbete som detta skulle medföra, exempelvis nya 

elektriska komponenter. 

Att vissa personer väljs ut för att medverka i projektgrupper är positivt eftersom det annars 

skulle leda till att för många personer blandar sig i projektet, vilket skulle vara osmidigt för 

företaget. Det skulle leda till att olika personer börjar dra åt olika håll beroende på vilket skift 

som arbetar och vilken position de har i företaget, detta liknar vi vid Alkaraans och Northcotts

(2007) teori om att personer på olika nivåer i verksamheten har olika åsikter beroende på 

hierarkiska, personliga faktorer et cetera. De som kommer att beröras av projektet 

representeras i projektgruppen och på så vis tar företaget hänsyn till allas intressen. 

Referensgruppen verkar vara ett bra komplement till projektgruppen för att lösa de problem 

som kan uppstå. 

För att installation ska fungera krävs en realistisk tidsplan. Om inte denna tidsplan finns kan 

projekt dra ut på tiden och bli kostsamma. Det skulle även kunna leda till att projekt 

genomförs för snabbt för att man vill bli färdig vilket i sin tur kan leda till att man inte 

genomför projekten noggrant, även detta är kostsamt. Att Scania tillsammans med 

leverantören granskar tidsplanen gör att den är mer tillförlitlig och realistisk eftersom båda 

parterna tillsammans kommer fram till den slutgiltiga.

5.5.6 Genomförande

Scania har en stark kontroll över genomförandet, detta uppnås genom Investeringsbegäran, 

Objektsregistrering, investeringsnummer, objektsnummer, registrering i ”Fixed Asset” samt 
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rapport inför Styrgruppsmöte, vilka alla syftar till redovisning av relevant information, både 

inför och under genomförandet. Vi anser att all relevant information är representerad och kan 

inte se hur företaget skulle kunna förbättra denna del. 

De fakturor som har anlänt finns registrerade i Efhekt som sedan attesteras av attestbehörig. 

Att företaget har olika attestbehöriga även på fakturor beroende på dess storlek gör att de har 

kontroll och betalning av felaktiga fakturor undviks. Dock upplevs det som ett problem på 

Ekonomiavdelningen att de endast har koll på framtida utgifter när fakturan anländer och de 

skulle gärna vilja veta vad som är beställt innan detta förfarande för att kunna uppnå en större 

medvetenhet i ett tidigt stadium. Vi skulle gärna se att Projektledaren underrättar 

Ekonomiavdelningen redan när denne har beställt något och vad utgiften för denna kommer 

att vara. Detta gör att Ekonomiavdelningen blir mer involverade i investeringsprocessens 

genomförande och görs enklast med hjälp av ett dokument eller en fil i datasystemet. 

Vid godkännande av projekt skrivs tillverkandeklaration under. Tillverkandeklaration 

försäkrar att leverantören har efterföljt de krav Scania ställt på denne. På så sätt kan 

leverantören hållas ansvarig för eventuella avvikelser från dessa krav. Utan detta dokument 

skulle Scania få ansvara för att dessa avvikelser åtgärdas. 

5.5.7 Uppföljning

Enligt Andersson (1994) kan investeringsprocessen förbättras genom att man tar reda på de 

verkliga utfallen vid en investering. Scania Oskarshamn har bestämmelser om att uppföljning 

ska göras på investeringar men de har inga mallar för mindre investeringar eller utstakade 

tillvägagångssätt för detta. Utan dessa uppföljningar kan organisationen inte lära sig av sina 

misstag eftersom de aldrig upptäcks och därför förbättras inte investeringsprocessen utifrån 

detta kriterium. Detta styrks ytterligare av Dahlgrens, Lundbergs och Stigbergs (2006) 

resonemang kring att 80 procent av genomförda investeringar inte ger den nytta de kan ge. 

Genom att följa upp investeringar tar Scania Oskarshamn även reda på hur investeringens 

nytta ser ut jämfört med den avsedda nyttan. För större investeringar ska det finnas mallar på 

efterkalkyler men det är ingen av de vi träffat som vet vart dessa finns eller hur de är 

utformade. Detta upplever vi som en brist i investeringsprocessen och bör åtgärdas. Det 

uppges av Svenzén att i vissa rapporter har man jämfört budget med utfall, men detta händer 

långt ifrån varje gång. Däremot använder företaget kontinuerlig uppföljning under 
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genomförandet. Dessa tar med all relevant information och har även med tidsaspekter. Också

detta anser Andersson (1994) vara av vikt då revidering av tidsplan kan vara en följd av 

uppföljning. Dessutom följs utgifter upp i Scanias rapporter. Det kan då hända att anslaget 

överskrids och att man måste ansöka om ett tilläggsanslag för projektet. Även detta är något 

som Andersson (1994) nämner. Den uppföljning och kontroll Scania Oskarshamn har under 

genomförandet är noggrann och berör alla relevanta områden, dock ligger bristen i 

uppföljning efter att investeringen tagits i bruk.  

Vi tror att många företag inte följer upp investeringar därför att de anser att det är slöseri med 

tid. Dessutom ändras förutsättningarna med tiden vilket gör att det blir svårare att jämföra 

utfall med beräkningar. Trots detta anser vi att investeringar ska följas upp eftersom 

uppföljning bidrar till att investeringsprocessen kan förbättras och att verksamheten kan lära 

sig av det. Dessutom skulle Scania uppnå större kontroll av förkalkyler och projekt genom att 

följa upp investeringar, samtidigt som investeringsplanerna blir mer realistiska i enlighet med 

Honko (1975). Därför måste Scania ha större krav på uppföljning efter genomförandet. 

Claesson och Hiller (1982) anser att det är bra att göra tillgänglighetskontroll under 

garantitiden samt utreda om utnyttjandegraden blev som beräknad. I PEIP beskrivs detta 

överskådligt, och enligt PEIP ska även arbetsmiljö, produktkvalitet, leverantör, produktivitet 

samt ekonomiska uppföljningar med MIKA genomföras. Detta stämmer väl överens med 

Claessons och Hillers (1982) rekommendationer angående tillgänglighetskontroll och 

utnyttjandegrad under garantitiden. De Produktionstekniker vi har talat med försöker följa 

PEIP och dess föreskrifter. Dock har vi fått uppfattningen av att det stannar här. Det borde 

finnas större intresse från personer på högre befattningar i företaget att dessa efterkalkyler 

granskas, inte minst för att lära inför framtiden.

Vi kan se en stor likhet mellan Honkos (1981) lägesrapporter och de rapporter som redovisas 

på Styrgruppsmöten. Dessa visar hur investeringen har utvecklats, beviljat anslag samt 

återstående del av investeringsbeloppet. Denna kontinuerliga uppföljning under 

genomförandet medför att Scania får kontroll och kan då upptäcka om tilläggsanslag behövs 

eller om tidsplanen måste revideras. Dessutom besvaras frågor som kommer upp och 

eventuella problem diskuteras. Också i likhet med Honko (1981) använder sig Scania av en 

”Follow-up” fil där utgifter för delobjekt presenteras samt anslaget för dessa. ”Follow-up”

filen granskas en gång i månaden för att se hur utgifterna har utvecklats. Detta liknar vi vid 
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Honkos dispositionsbokföring. Dock registrerar Scania här endast de fakturor som redan är 

betalade och på så sätt kan uppföljning inte göras på de komponenter som är beställda, men 

ännu inte betalade. Detta kan bli missvisande för Ekonomiavdelningens uppföljning då 

fakturorna läggs in i efterhand i ”Follow-up” filen. Därför anser vi att det bör finnas ett 

system där order förs in direkt för att berörda personer ska kunna se utvecklingen för varje 

projekt för att uppföljning ska kunna göras i andra delar av företaget än i produktionen, 

exempelvis på Ekonomiavdelningen. Vi tycker att ”Call-off” är en bra uppföljning under 

genomförandet, dock utförs dessa enbart på de investeringar som är större än 100 000 000 

SEK. Dessa innehåller samma moment som Scanias rapporter inför Styrgruppsmöten, enda 

skillnaden är att dessa skickas vidare till Chef för Produktion och Inköp i Södertälje. Vi anser 

detta vara bra, dock tycker vi att de borde sänka gränsen för ”Call-off” till exempelvis 

30 000 000 SEK för att få en bättre överblick av investeringarnas utfall, då 30 000 000 SEK 

också är en stor summa som borde följas upp.

Partlist följs upp av Ekonomichef och rapporter angående dessa där utfall jämförs med 

prognos skickas fyra gånger per år till Senior Vice VD. Med hjälp av dessa rapporter kan 

personer högre upp i organisationen dra lärdom, dock ser Produktionstekniker, 

Verkstadschefer med flera inte dessa rapporter och kan inte avgöra hur det har gått det senaste 

kvartalet. Vi anser inte att personerna i produktionen ska se dessa rapporter, dock borde det

finnas någon annan sammanställning som berörda personer kan granska för att också de ska 

kunna lära sig och utvecklas. Detta skulle Scania Oskarshamn som helhet dra nytta av

eftersom alla blir uppdaterade. 

5.6 Integrering

Junnelius (1974) menar att investeringsprocessen är komplex och att alla olika steg är 

sammankopplade och beror på varandra. För att uppnå en problemfri process som flyter på 

krävs det att de olika stegen är integrerade med varandra. På Scania Oskarshamn flyter 

processen på väl, många personer är iblandade och medvetna om sin position i processen. Det 

finns en naturlig övergång mellan stegen och den stannar inte upp någonstans vilket i sådana 

fall skulle leda till en långdragen process. Investeringsprocessen är väldigt genomtänkt och 

ger kontroll över förfaranden samt problem som uppstår. Företaget tar tillvara på idéer och 

uppmuntrar anställda till att komma med förslag till förbättringar i enlighet med Honko 

(1975). 
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Idéstadiet går på ett enkelt sätt över i framtagande av beslutsunderlag genom idélistor med 

mera där de behandlas på Teknikmöten. Här är Produktionsteknikerna nyckelpersoner 

eftersom det är dessa som utför beräkningar på förslagen. Övergången mellan framtagande av 

beslutsunderlag och framdrivning mot beslut sker på det Teknikmöte som äger rum tre till 

fyra veckor innan Partlistinlämning. De viktigaste personerna i denna övergång är 

Produktionstekniker, Senior Produktionschef samt Ekonomichefer då det är 

Produktionsteknikern som lämnar över materialet till Ekonomiavdelningen. Också Senior 

Vice VD, Controllerchef i Södertälje, Scanias ledning samt Scanias styrelse är delaktiga i 

denna fas, dock är de inga nyckelpersoner för övergång. Beslut blir en given följd på detta då 

framdrivning av beslut syftar till att lägga fram investeringsförslaget för beslutsfattare. När 

beslut har tagits börjar förarbetet och eftersom ett slutgiltigt beslut härstammar från ett 

godkännande av partlist som gäller för kommande kvartal kommer investeringen att påbörjas

inom tre månader. Därför börjar inför genomförande direkt efter beslut tagits då ansvaret 

återigen hamnar hos Produktionsteknikern. Då företaget i inför genomförande förbereder inför 

installation blir genomförandet direkt kopplat till denna fas. Även här är Produktionsteknikern 

nyckelperson då denne ska kontrollera och övervaka denna fas i rollen av en Projektledare. På 

grund av de rapporter som krävs inför Styrgruppsmöte integreras också den uppföljning som 

sker under genomförandet i processen. Alltså är genomförande och uppföljning under 

genomförandets gång direkt kopplade till varandra. Detta styrks av att Produktionsteknikern 

inte enbart har kontroll över genomförandet, utan även ska upprätta uppföljningsrapporter.

Från idéstadiet fram till genomförande kan vi inte se några problem med integrering mellan 

stegen. Dock upplever vi att uppföljningen stannar efter att investeringen tagits i bruk. Den 

uppföljning som sker efter genomförandet verkar inte vara av vikt för företaget och är därmed 

inte integrerad eftersom uppföljningen sällan genomförs och Scania inte verkar ställa krav på 

att detta ska göras. 

De personer som deltar i investeringsprocessen är inte lika integrerade med varandra som 

stegen i sig. Detta är ett problem som även Anna Heyman upplever. Exempelvis är 

Ekonomiavdelningen mindre deltagande än vad den borde vara, Controllers som registrerar 

investeringarna har ingen aning om vad som händer efter att objektsnumret registrerats 

förutom de fakturor som redan har betalats. På något sätt måste också Ekonomiavdelningen 

blandas in i investeringsprocessen då investeringar är av hög ekonomisk relevans. 

Ekonomichefer bör delta på Teknikmöten då de besitter stor kunskap i området. Dessutom är 
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det Ekonomiavdelningen som rapporterar uppföljning av Partlist vidare och bör därför ha 

större inblick i vad som händer i produktionen. Vi anser också att Controllers på något slags 

möte bör underrättas om vad som sker i projekten. Dessa möten behöver inte vara långvariga, 

det räcker med 30 minuter i veckan. Dessutom bör styrgruppsprotokollet skickas till 

Ekonomiavdelningen så att dessa kan utöva en större kontroll av förfarandet i enlighet med 

Honkos lägesrapporter (1981). Eftersom det är personer från Ekonomiavdelningen som deltar 

i telefonkonferenserna med Senior Vice VD anser vi att dessa borde vara mer integrerade i 

förarbetet och då inte enbart är med och granskar kalkylerna. Vad det gäller Teknikmöten 

medverkar inte Platschef för MC, vilket denne borde då det i dagsläget ger ett visst medarbete 

att rapportera allt som skett på dessa möten vidare till Platschefen. Dessutom skulle beslut 

kunna tas direkt på plats, på samma sätt som det idag görs på MB. På så sätt integreras även 

Platschefen mer i investeringsprocessen. Vi tycker att Produktionsteknikerna är väl 

integrerade i alla steg särskilt framtagande av beslutsunderlag, inför genomförande,

genomförande samt uppföljning. Även Verkstadschefer är delaktiga i de flesta momenten då 

de deltar på alla möten och verkar ha ett nära samarbete med Produktionsteknikerna.
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Kapitel 6 Avslutning

är presenteras de slutsatser vi har dragit utifrån analysen. Även de rekommendationer vi har till 

Scania Oskarshamn vad det gäller deras investeringsprocess presenteras, följt av förslag till 

fortsatt forskning inom detta område. 

6.1 Slutsatser 

6.1.1 Hur går investeringsprocessen på Scania Oskarshamn till?

Efter granskning av Scanias investeringsverksamhet har vi kommit fram till följande steg i 

investeringsprocessen: initiering, framtagande av beslutsunderlag, framdrivning mot beslut, 

beslut, inför genomförande, genomförande samt uppföljning. 

 Initiering innebär att en idé uppkommer från varierande delar av organisationen och 

företaget tar till vara på förslag genom idélistor, informella möten, Teknikmöten samt 

förbättringsmöten. Dessutom kan direktiv komma från styrelsen, främst angående 

kapacitetsinvesteringar. 

 Framtagande av beslutsunderlag syftar till att Produktionstekniker tar fram 

beslutsunderlag vilka innehåller motivering, PowerPointpresentation samt MIKA, en 

mall för kalkylering, med hjälp av ”payback-metoden”, nettonuvärdesmetoden samt 

internräntemetoden. Med hjälp av MIKA kan olika alternativ jämföras och lönsamhet 

beräknas på olika sätt. Dock är inte företaget tillräckligt stränga med användandet av 

MIKA då denna ofta försummas. För att få fram den optimala lösningen tillfrågar 

företaget tre tänkta leverantörer om lösningar till problemet. Scania tar även hänsyn 

till alla personer som berörs av investeringen genom fackliga representanter som 

utifrån medbestämmandelagen finns på plats. 

 I framdrivning mot beslut granskas underlaget ett flertal gånger av personer på olika 

nivåer i organisationen innan den når beslutsfattare. Scania gör delsammanställningar 

av investeringsplanen för varje kvartal, vilket kallas för Partlist, och det är 

Ekonomiavdelningen i samråd med Platschefen som avgör vilka investeringar som ska 

föras vidare från Scania Oskarshamn mot beslut. 

 I beslutsfasen tas slutgiltigt beslut av Scanias styrelse och för att en investering ska 

hamna hos styrelsen krävs det att motivering och PowerPointpresentation är 

välbearbetade. Det optimala alternativet väljs efter granskning av olika alternativ och 

då ser företaget inte enbart till lönsamhet, utan även andra variabler, exempelvis 

H
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kapacitet och arbetsmiljö. Scania Oskarshamn delegerar inte beslutsrätt förutom för 

den investeringsram som varje verkstad tilldelats för att kunna fatta snabba beslut och 

det är då Platschefen som bestämmer vilka investeringar som ska genomföras. Övriga 

beslut tas av styrelsen och vi har kommit fram till att Scania kan fatta bra beslut 

baserat på det underlag som krävs av styrelsen.

 Inför genomförande innebär en förberedning inför installation där Projektgrupper 

upprättas, vilket leder till att personer inte drar åt olika håll och en tidsplan med 

tydliga milstolpar upprättas i samråd med leverantör. Projektledare kontrollerar 

maskinen innan leverans. Dessutom använder företaget en realistisk tidsplan vilket är 

kostnadssparande. 

 I genomförande registreras investeringar i ”Fixed Asset” med hjälp av 

Investeringsbegäran och Objektsregistrering. Det är Projektledaren som ska ha 

kontroll över förfarandet. Scania binder leverantören till att denne ska ha efterföljt 

Scanias krav. 

 Uppföljningen under genomförandet är väl fungerande och sker kontinuerligt i form 

av styrgruppsmöte och av Controller i en ”Follow-up” fil. Ekonomichef följer upp 

Partlist fyra gånger per år och vidarebefordrar informationen till Senior Vice VD.  

Dock brister uppföljning efter genomförandet då det nästintill inte finns någon. 

Genom uppföljning kan Scania lära sig av sina egna framsteg och misstag. 

Sammantaget har vi kommit fram till att investeringsprocessen är välgenomtänkt, 

lättförståelig och att alla relevanta moment finns med. Dessutom medför den en stark kontroll 

av varje moment.

6.1.2 Hur är investeringsprocessen kopplad till verksamheten och dess 

strategi?

 Eftersom styrelsen tar det slutgiltiga beslutet ser vi att detta är kopplat till strategin då 

det är styrelsen som upprättar strategin samt ser till att den efterföljs. 

 MIKA och motivering medför att det är lätt att fatta beslut i enlighet med strategin då 

ett bra beslutsunderlag upprättas och det är då lätt att utläsa vad investeringen kommer 

att leda till och koppla detta till strategin. 
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 De kapacitetsinvesteringar som genomförs idag bottnar i företagets strategi som går ut 

på ökad lönsamhet samt tillväxt och där målet är att tillverka 100 000 lastbilar till 

slutet av 2009. 

 Scania vill uppnå större framgångar såsom lönsamhet och tillväxt genom tre 

kärnvärden: respekt för individen, kvalitet samt kunden först. På så sätt kopplas

kärnvärdena till strategin.

 Genom kärnvärdet respekt för individen tas kompetens och idéer tillvara och på så sätt 

kan investeringsprocessen kopplas till strategin. Detta på grund av att stora delar av 

kompetensen i företaget går ut på att utvärdera, genomföra samt följa upp 

investeringar.

 Kärnvärdet kvalitet uppnås genom investeringar i produktionen som syftar till kvalitet. 

Dessutom prioriteras kvalitet i andra hand utifrån Scanias Produktionssystem vilket 

visar att även Produktionssystemet påverkar investeringsprocessen i företaget i 

enlighet med strategin. 

 Det tredje kärnvärdet kunden först påverkar investeringsprocessen genom de 

investeringar som genomförs för att öka kundvärdet. 

 Prioritering av investeringar sker som följer: säkerhet, kvalitet och lönsamhet i

enlighet med Produktionssystemet. Produktionssystemet går ut på att uppfylla de tre 

kärnvärdena som verksamheten bottnar i och är därför en del av Scanias strategi. 

Alltså kan även investeringsprioritering kopplas till företagets strategi.

6.1.3 Hur är de olika faserna i processen kopplade till varandra?

 Det finns en naturlig övergång mellan de olika faserna på Scania Oskarshamn och 

investeringsprocessen stannar inte upp någonstans. 

 Initiering går över till framtagande av beslutsunderlag då idéer behandlas på 

Teknikmöten. Produktionsteknikerna är nyckelpersoner för övergången mellan 

initiering och framtagande av beslutsunderlag. Kopplingen ligger således i behandling 

av idéer samt hos Produktionstekniker.

 Övergången mellan framtagande av beslutsunderlag och framdrivning mot beslut sker 

under de Teknikmöten som hålls inför Partlistinlämning. Produktionsteknikern lämnar 

då över sitt underlag till Senior Produktionschef samt Ekonomichefer och här ligger 

den direkta kopplingen mellan stegen. Många andra personer är involverade i denna 

fas, såsom Senior Vice VD, Controllerchef i Södertälje, Scanias ledning samt Scanias 
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styrelse. Dessa personer är inte direkt kopplade till varandra utan framdrivning mot 

beslut sker ”stötvis”. 

 Då beslutsfattare tar beslut sker övergången mellan framdrivning mot beslut och 

beslutsfasen. 

 Efter att beslut tagits återfår Produktionsteknikerna huvudrollen. Kopplingen mellan 

beslut och inför genomförande ligger i godkännandet av investeringen då man får 

klartecken till att börja förarbetet inför installation. 

 Inför genomförande går över i genomförande efter att förberedelserna för installation 

är färdigställda och är direkt kopplade till varandra. Det är Produktionsteknikerna som 

även här har huvudrollen och därför går detta smidigt.

 Eftersom uppföljning under genomförandets gång sker parallellt med genomförandet 

är dessa starkt kopplade till varandra, inte minst på grund av de krav som ställs på 

redovisning av rapporter i samband med Styrgruppsmöte. Produktionsteknikern gör 

även detta.

 Uppföljning efter genomförandet saknas till stora delar på Scania Oskarshamn och 

någon direkt koppling finns inte mellan denna fas och genomförandet.

6.2 Reflektioner över studiens resultat

Scania Oskarshamns investeringsprocess skiljer sig inte avsevärt från resultat från andra 

studier av liknande processer vilket stämmer överens med vad vi anade vid studiens början. 

Scania Oskarshamn har i enlighet med Honko (1975) en välkontrollerad investeringsprocess, 

vilken är indelad i olika faser som är integrerade med varandra. Detta var vad vi hade väntat 

oss, dock är vi förvånade över att Ekonomiavdelningen är så pass frånvarande i 

investeringsprocessen då vi anser detta ligga inom deras ämnesområde. Att Scania visade sig 

ha en bristande uppföljning stödjer Honkos (1975) resonemang kring att större företag inte 

genomför uppföljningar lika frekvent som små, vilket är av viss teoretisk relevans. Stora 

delar, och då framförallt de inledande stegen av investeringsprocessen är kopplade till 

företagets strategi. Även planering och prioritering av investeringar är förenade med strategin. 

Detta finner vi betryggande då vi ser att de har strategin i åtanke. 
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6.3 Rekommendationer till Scania Oskarshamn

 Det vore bra för företaget att beakta IT- investeringar eftersom inre effektivitet och 

kompetens ingår här och detta är något som inte idag ingår i Scanias 

investeringsklassificering. Dessutom är detta eftersträvansvärt enligt Scanias 

kärnvärde respekt för individen. 

 Då återkoppling från genomförda investeringar ger feedback inför 

investeringsplaneringen bör Scania använda sig av någon slags feedback från dessa. 

 Scania bör lägga större vikt vid MIKA-kalkyler för att beräkna lönsamhet et cetera då 

det inte alltid görs idag. Ekonomiavdelningen bör också ha en djupare kunskap om 

dessa kalkyler, vilket uppnås genom att använda MIKA mer frekvent. Detta för att 

skapa ännu bättre beslutsunderlag samt för att Ekonomiavdelningen ska involveras 

mer i kalkylarbetet.

 Det vore fördelaktigt för både leverantören och företaget ifall relevanta kapitel i TFP 

för respektive investering väljs ut eller om det hänvisas till dessa vid budgetförfrågan. 

På så sätt undviks missförstånd från leverantörens sida vilket gör att Scania inte 

behöver åtgärda detta. 

 Ekonomiavdelningen bör underrättas om vad som har beställts för respektive projekt 

innan fakturorna har anlänt för att ha en större kontroll av förfarandet, detta genom ett 

dokument eller en fil i datasystemet. Rapporterna från styrgruppsmöte kommer inte till 

Ekonomiavdelningen vilket gör att de inte vet om ett tilläggsanlag är aktuellt. Detta 

medför att när de väl får reda på att ett tilläggsanslag är nödvändigt kan redan nya 

varor vara beställda. På så sätt skulle indikationen om tilläggsanslag komma fram 

tidigare till Ekonomiavdelningen. 

 Den gräns på 100 000 000 SEK som används för ”Call-off” bör sänkas till åtminstone 

30 000 000 SEK för att erhålla bättre feedback och uppföljning för större investeringar 

då 30 000 000 SEK också är en stor summa som är värd att följas upp.

 Företaget bör ha i åtanke att upprätta mallar för efterkalkyler som underlättar 

uppföljningen efter genomförandet. Detta för att genom uppföljningen kan 

organisationen lära sig av sina misstag och av redan genomförda projekt. Dessutom 

bidrar detta till ett standardiserat arbetssätt och en enighet i uppföljningen erhålls och  

en större kontroll av förkalkyler och projekt uppnås av denna uppföljning.
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 För att berörda personer i investeringsprocessen som inte har tillgång till 

Partlistuppföljningen ska kunna se utfall av Partlist bör företaget göra en 

sammanställning av detta. Detta för att alla ska kunna lära sig och utvecklas.

 Ekonomiavdelningen bör ha en större roll i investeringsprocessen då investeringar är 

av hög ekonomisk relevans. Exempel på hur detta kan genomföras är att 

Ekonomichefer deltar på Teknikmöte, Controllers underrättas vad som sker i 

produktionen under genomförandet under ett möte samt att styrgruppsprotokollet 

skickas till Ekonomiavdelningen. Ekonomiavdelningen bör även vara mer integrerad i 

förarbetet. 

 Ekonomichef samt Platschef på MC bör deltaga i Teknikmöten för att undvika det 

dubbelarbete som annars uppkommer då deltagarna i dessa möten måste föra 

resonemanget från mötena vidare i ännu ett möte. Dessutom skulle 

Ekonomiavdelningen då även bli mer delaktiga i investeringsprocessen.

6.3 Förslag till framtida forskning

Vi tycker att det skulle vara intressant att se hur investeringsprocessen är kopplad till hur 

företaget arbetar med ständiga förbättringar. Dessutom skulle det vara tänkvärt att studera hur 

investeringsprocessen är kopplad till Scanias Produktionssystem eftersom detta härstammar 

från ”lean production” vilket är ett relativt ovanligt arbetssätt i Sverige. ”Lean production” 

ska genomsyra hela företaget och då kan det även tänkas att investeringsprocessen påverkas 

av detta. En annan intressant vinkel skulle vara att studera en investeringsprocess på ett annat 

större företag för se likheter och skillnader mellan dessa processer. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor

1. Hur länge har du varit anställd på Scania?

2. Vilken position har du i företaget?

3. Hur länge har du haft din nuvarande position?

4. Vilka arbetsuppgifter ligger på ditt ansvar?

5. När är du en del av investeringsprocessen?

6. Vad innebär ditt arbete då?

7. Hur går det till när ni upptäcker ett behov av att göra en investering?

8. Vem upptäcker detta behov?

9. Hur lång tid går det från dess att ett behov upptäcks till dess att man börjar räkna på en 

eventuell investering?

10. Hur räknar ni på era investeringar? Vilka metoder används?

11. Vilket ”payback-krav” använder ni er av? Är kravet olika högt för olika investeringar?

12. Vem räknar på investeringarna? 

13. Vilken kalkylränta använder ni? Vad baseras den på?

14. Jämför ni olika alternativ till hur investeringen kan genomföras? Till exempel plåt-

eller trägolv.

15. Vem bedömer om investeringen verkligen behövs samt om den verkligen leder till en 

förbättring?

16. När ni bestämt att det finns ett behov av att investera, vad gör ni då? Till exempel 

skickas ett önskemål till någon och i så fall vem?

17. Vi är medvetna om att investeringarna ska presenteras för olika personer beroende på 

dess storlek. Vem presenterar för vem samt vad presenteras för de olika 

storleksklasserna? 

18. Vem driver investeringarna mot ett beslut?

19. Hur lång tid tar det innan ni får ett godkännande?

20. Hur genomförs en investering? Har ni olika steg och ansvariga?

21. Vem tar hand om fakturor?

22. Vem övervakar investeringen och har kontroll över hur mycket pengar som spenderats 

på investeringen? 

23. Har ni en tidsplan över investeringen?

24. Hur arbetar ni med uppföljning idag?

25. Vem följer upp investeringarna?
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26. Hur ofta följer ni upp dessa?

27. Följer ni upp investeringen under processens gång, eller bara efteråt?

28. Hur mycket tid lägger ni på uppföljning av investeringarna?

29. Tror du att det finns något bättre sätt att följa upp på?

30. Prioriteras något slag av investeringar?

31. Behandlas investeringar olika beroende på vilken verksamhetsgren de tillhör? Har ni 

olika krav på dessa beroende på verksamhetsgren?

32. Tycker du att er investeringsprocess fungerar bra eller skulle du vilja se någon 

förändring?

33. Vi vet att Ni har en budget som ses över en gång per år. Vem upprättar denna budget?

34. Vem godkänner denna budget?

35. Vem följer upp budgeten?

36. Vi vet även att ni har ramverk för de fyra nästkommande kvartalen. Vem utformar 

dessa och hur?

37. Vilka investeringar finns med i ramverken?

38. Vem godkänner ramverken?

39. Vem följer upp dem?

40. Vad är en partlist? 

41. Hur arbetar ni med den?

42. Vi vet att attestbehörig måste godkänna investeringen för att den ska kunna 

genomföras. För vilka investeringar gäller detta samt vem är attestbehörig för 

respektive investering? 

43. Vad för dokument skriver den attestbehöriga på?

44. Vi vet att ni ibland tar med kostnad för arbetskraft i investeringsberäkningar. När gör 

ni detta? Till exempel inhyrd personal eller också avsatt personal? 

45. Vi har fått reda på att ni ibland väljer ut projektgrupper för större investeringar. Hur 

stora är investeringarna för att en sådan ska upprättas?

46. Hur väljer ni ut de som ska vara med i projektgruppen?
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Bilaga 2 Reviderat organisationsschema 

Leif Östling
VD

Per Hallberg
Chef för produktion och inköp

Anders Nielson
Senior Vice VD M

MA, Angers

MD, Delivery Center

ML, Luleå

MM, Meppel

MS, Lastbilar & bussar Södertälje

Fredrik Allard
Platschef MB 

Rutgher de Vries,
Platschef MC

MZ, Zwolle

Henrik Fellesson
Controllerchef
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Fredrik Allard
Platschef  MB

Benny Brundin
Ekonomichef MB

Claes Carlsson
Teknikchef MB

Johanna Lindau
Controller MB

Anders Svenzén
Senior Produktionschef

Sten Gunnarsson
Projektledare

Terence Tomlin
Projektledare

Ulf Holme
Produktionsteknisk 

gruppchef 

Jan-Olof Johansson
Produktionstekniker

Bilaga 3 Reviderat organisationsschema MB
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Bilaga 4 Reviderat organisationsschema MC

Ruthger de Vries
Platschef MC

Per-Ola Andersson
Ekonomichef MC

Roger Petersson
Produktionschef för 

logistik MC

Johan Balck
Produktionschef MC

Anna Heyman
Gruppchef 

Produktionsteknik MC

Carl-Johan Adolfsson 
Controller

Thomas Laghamn
Chef för 

logistikutveckling MC
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Bilaga 5 Flödesschema för framtagande av beslutsunderlag

Idé

Avslag

Genomgång
av

idéer
MIKA

Motivering
PowerPointpresentation

Projektledare

Granskning

Budgetförfrågan till
tre leverantörer

Budgetofferter

MIKA
Motivering

PowerPointpresenatation

Ekonomiavdelningen

Registrering i InvFlow

InvFlow

Teknikmöte
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Bilaga 6 Flödesschema för framdrivning mot beslut

Motivering
PowerPoint

Produktionstekniker Production Unit Manager, upp till 500 000 SEK Senior Vice President, upp till 5 000 000 SEK

Lagras i 
InvFlow

Motivering
PowerPoint

Granskning
Beslut

Avslag

Godkännande

Genomförande Beslut

Avslag

Godkännande

Genomförande

Skriv motivering, 
PowerPoint

A = Omarbetning av beslutsunderlag
B = Fortsätter på nästa sida

A

A

B
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Scania Board, över 30 000 000 SEK

Beslut

Avslag Genomförande

A

Executive Board, upp till  30 000 000 SEK

Motivering
PowerPoint

Motivering
PowerPoint

B
Beslut

Avslag

A
Godkännande

Genomförande



ix

Bilaga 7 Flödesschema för inför genomförande

Projektledare

Budgetförfrågan

Offerter

Order

Till tre leverantörer

Från tre leverantörer

Granskning av 
Offerter

Till utvald leverantör

Från tre leverantörer

Ordererkännande
Open Point List

Granskning av 
ordererkännande

Godkänna 
leverantörens

tidsplan

Lägger till egna
åtaganden
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Bilaga 8 Flödesschema för genomförande

Projektledare

Skriver 
investeringsbegäran +

objektsregistrering

Investeringsbegäran

EkonomiavdelningAttestbehörig

Objektsregistrering

Signerar 
investeringsbegäran Registrering i 

Fixed Asset 

Fixed Asset

Från leverantör

Faktura

Konterar 
faktura 

Efhekt

Attesterar
fakturan 

Betalning 

Follow-up
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Bilaga 9 Flödesschema för genomförande

                       

Projektledare

Liggare

Alla dokument 
som rör

investeringen

Från leverantör

Final Acceptance Report

Tillverkandeklaration

Verkstadschef

Signerar
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Bilaga 10 Flödesschema för uppföljning

Projektledare

Skriver rapport

Rapport

Styrgrupp

Genomgång och
granskning

Liggare

Skriver
Call Off

Chef för produktion och inköp

Call Off
Granskar 
Call Off
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Bilaga 11 Flödesschema för uppföljning

Produktionstekniker

Summering av
investeringar

Rapport
Genomgång

Teknikmöte Ekonomichef

Jämför godkänt
anslag med

rapport

Rapport

Sammanställning
av månadens
investeringar

Rapport

Södertälje
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Bilaga 12 Intervju med Anders Svenzén
2008-04-10 klockan 9.00 till 10.30

Uppföljningsintervju 2008-04-16 klockan 8.00 till 11.00

Anders Svenzén arbetar på Scania Oskarshamn som Senior Produktionschef (Senior 

Production Manager/Global Production) och har varit anställd i företaget sedan maj 1972, då 

han påbörjade sin karriär som assistent till Produktionschefen. Han har också haft tjänster som 

Verkstadsingenjör, Verkstadschef samt Produktionschef. Nuvarande position har Svenzén 

haft sedan 2005.

Svenzén fungerar som rådgivare åt ledningsgruppen i Oskarshamn och han bidrar till att 

kontakter upprätthålls mellan MB Oskarshamn och motsvarande verksamheter i San 

Bernando, Brasilien, samt diverse investeringsfrågor. Han arbetar även med distribution av 

lokaler samt gulpils- och grönspilsärenden, där gulpil innebär kommande ev. produkt- och 

designändringar och grönpil gäller redan beslutande ändringar. Svenzén har även två 

projektledare under sig. 

Svenzén har ett flertal uppgifter i investeringsprocessen. Bland annat är han delaktig i 

Teknikmöten för Investeringsplanen (IP) samt Partlists. 

Klassificeringar av investeringar

Utgifter på mer än 20 000 kr som har en varaktighet i minst tre år klassas som investeringar, 

lägre är enbart omkostnader. Investeringar på Scania klassas utifrån det syfte de har. Följande 

klasser har identifierats och används i företaget:

a) Ersättningsinvesteringar

b) Rationaliseringsinvesteringar

c) Kapacitetsinvesteringar

d) Kvalitetsinvesteringar

e) Nytillverkningsinvesteringar, dessa syftar till att förändra en produkt eller utveckla en 

ny.

f) Miljöinvesteringar

Attestbehörighet
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Beroende på investeringens storlek fattar personer på olika nivåer beslut angående dessa. För 

att attestera inköpsanmodan och godkänna fakturor för redan godkända investeringar gäller:

 För investeringar på upp till 25 000 SEK beslutar Produktionsledaren.

 För investeringar på upp till 100 000 SEK beslutar Verkstadschefen.

För godkännande av investeringar gäller:

 För investeringar på upp till 500 000 SEK beslutar Platschefen.

 För investeringar på upp till 5 000 000 SEK beslutar Senior Vice VD.

 För investeringar upp till 30 000 000 SEK beslutar Scanias ledning.

 För investeringar över 30 000 000 SEK beslutar Scanias Styrelse.

Investeringsram

Det finns åtta verkstäder i Oskarshamn, där varje Verkstadschef har en ram för investeringar 

att röra sig med, ramen gäller för de investeringar upp till ca 500 000 SEK som de kan lägga 

på investeringar som godkänns av Platschefen. Detta underlättar då det kan uppkomma akuta 

investeringsbehov på grund av att något går sönder eller dylikt i produktionen och en väntan 

på beslut kan vara utdragen.

Teknikmöten

Vid Teknikmöten på MB medverkar Teknikchef, Produktionstekniskchef, Verkstadschefer för 

det aktuella området, Ekonomicheferna, Platschef samt Anders Svenzén, för att diskutera ifall 

investeringar under 500 tkr bör genomföras samt de investeringar över 500 tkr som de anser 

bör lyftas fram. På Teknikmötena är Platschef ordförande. Dessa möten resulterar eventuellt i

”Gå och Se”, där deltagarna vid Teknikmötet samt andra berörda intressenter uppsöker den 

avsedda platsen för investeringen för att utreda om den föreslagna lösningen på problemet 

leder till förbättringar. Man vill också se vart det egentliga problemet ligger eller om det finns 

alternativa lösningar. Beslutet om investeringen fattas på plats om den är på under 500 000 

SEK. För större investeringar fattas beslut om att gå vidare i processen eller inte. 

Partlistmöten 

Vid partlistmöten ska det bestämmas hur ramen för varje verksamhetsgren ska fördelas 

mellan föreslagna investeringar. De investeringar som ligger på mer än 500 000 SEK

behandlas i en rimlighetsbedömning utifrån skriven motivering och i vissa fall kompletteras 

den med ”Gå och Se” där bedömningen görs på plats. Scania Oskarshamn använder sig alltid 

av PowerPoint samt en skriftlig motivation för att presentera en investeringsbegäran. Det är 
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Svenzén som bevakar att investeringsbegäran och PowerPointpresentationen för MB lämnas 

tillsammans med motiveringen in till Svenzén och rättas vid behov inför partlistinlämningen. 

Det är Svenzén i samråd med Platschef som beslutar om vilka investeringar som ska skickas 

vidare till Senior Vice VD. Alltså kan förslagen förkastas, godkännas eller kan en 

omarbetning av motivationen krävas för att investeringsförslaget ska skickas vidare. Tre till 

fyra veckor innan Partlistinlämning hålls ett Teknikmöte där investeringar från 

Investeringsplanen diskuteras, men även de investeringar som uppkommit i efterhand. Då 

partlist är sammanställd registreras denna i InvFlow och Svenzén skickar ett mail till Senior 

Vice VD och förklarar att Partlist är inlämnad. Cirka en vecka senare hålls en 

telefonkonferens där Senor Produktionschef, Ekonomichef, Senior Vice VD samt

Controllerchef diskuterar Partlist. Utifrån detta tar Senor Vice VD ett beslut om ifall 

investeringen ska vara kvar i Partlist eller strykas och håller sedan ett möte med ledningen, 

som i sin tur beslutar och presenterar Partlist vidare till styrelsen, där det slutgiltiga beslutet 

tas.

Investeringskrav

Scania vill ha en ”payback-tid” på två år, detta på grund av en önskan om flexibilitet. Finns 

det en bra anledning till att investera trots en payback på över två år så genomförs de ofta 

ändå. De använder en kalkylränta på 11 procent och denna baseras på ägarnas krav samt 

bankens låneränta. Denna kalkylränta motsvarar en ”payback-tid” på två år. 

Prioritering av investeringar

Utifrån Scanias Produktionssystem prioriteras investeringar i den ordning som följer:

1) Säkerhet

2) Kvalitet

3) Lönsamhet

Dessutom prioriteras en kort ”payback-tid” före en lång. Om det finns risk för 

produktionsstörning prioriteras dessa och då kapaciteten ska ökas prioriteras detta framför 

andra investeringar.

Idélistor 

I Intranet finns det idélistor för varje verkstad där de som har idéer till förbättringar och dylikt 

kan gå in och skriva ner sina förslag. Dessa idélistor gås sedan igenom på Teknikmötena och 
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de förslag som bedöms vara av vikt förs sedan vidare. Den som har lagt fram förslaget skriver 

ner sin signatur, kostnad för investeringen samt vad denna skulle innebära. 

När ett beslut om framdrivning av projekt har tagits skickas detta vidare i ledet av 

attestbehöriga och når till slut fram till ”Finance and Business Control”, alltså Senior Vice VD

med flera, och läggs sedan till i Investeringsplanen, som upprättas i september varje år och 

gäller för ett år framåt. Dessutom delas investeringarna in i Partlists för kvartalen, och möten 

för Partlists hålls en gång i kvartalet, alltså var tredje månad. 

Det kan alltså ta lång tid att driva en investering mot beslut och detta är en omfattande 

process. Scanias styrelse beslutar slutgiltigt om såväl Investeringsplanen som Partlist

Production Equipment Investment Process, PEIP

PEIP fungerar som en handbok för investeringar och beskriver stegvis hur man ska gå tillväga 

för att driva en investering mot beslut, genomförande och installation samt garantiuppföljning. 

Styrgrupp

I varje verkstad finns en styrgrupp som sammanträder en gång i månaden för att behandla alla 

projekt. Från detta möte kommer en skriftlig projektrapport. Styrgruppen består av 

Verkstadschef, facklig representant, Projektledare samt teknikfunktioner. Även frågor som 

inte finns med i rapporten tas upp. De projekt man vill genomföra diskuteras. Två poster 

behandlas på mötet, Nya projekt samt Övriga frågor. Styrgruppsmötet fungerar även som ett 

medbestämmandelagsforum där fackliga representanter framför sina synpunkter.

Initiering

Ett behov av att investera upptäcks oftast redan i produktionen då en Produktionstekniker eller 

en förbättringsgrupp kommer med förslag till förbättringar. Andra sätt som investeringsbehov 

upptäcks på är då kunder ställer nya krav eller önskemål, dessutom kan det komma ifrån 

styrelsen då det är bestämt att produktionen ska upp i takt och därmed har ett behov av 

kapacitetsinvesteringar. Lagar, exempelvis miljölagen och medbestämmandelagen kan också 

bidra. Efter att ett behov har upptäckts tar det mellan en dag och fem år innan en beräkning på 

investeringen genomförs, detta beroende på investeringens syfte och omfattning. 

Kapacitetsinvesteringar tar oftast längre tid och många förslag och beräkningar läggs fram 

medan mindre investeringar kan ta så lite som en dag.
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Framtagning av beslutsunderlag

När närmaste attestbehörig anser att det finns ett behov av att genomföra investeringen i fråga, 

alltså oftast Produktionsledaren i samarbete med Produktionsteknikern, skriver dessa en 

motivation till att investera. Då investeringen anses vara av vikt skickas denna motivering 

samt en PowerPointpresentation vidare till nästa attestbehörig, det vill säga Verkstadschefen 

som i sin tur eventuellt skickar denna vidare. Motiveringen innehåller en beskrivning av 

investeringen, utgifter samt eventuell ”payback-tid”. För klass b, rationaliseringsinvesteringar, 

gäller att då behovet har lyfts genomförs beräkningar för att ta reda på investeringens 

återbetalningstid, nettonuvärde samt internräntan. Dessa beräkningar genomförs i en redan 

utformad mall, MIKA, som är tvingande för rationaliseringsprojekt, där alla beräkningar finns 

uppstaplade. Även en manual för MIKA finns tillgänglig om så behövs.  MIKA används 

oftast enbart för investeringar som är större än 500 000 SEK. De investeringar som är mindre 

än 500 000 SEK ingår i ramen för respektive verkstad. Beräkningarna utförs till stor del av 

Produktionstekniker men de granskas även av Controllers för att de ska vara tillförlitliga. För 

resterande investeringar genomförs inga beräkningar då dessa härstammar från 

omständigheter som gör att en investering är ett måste eller från så kallade mjuka variabler, 

exempelvis hur nöjda medarbetarna är. Här bifogas endast en skriftlig motivering till 

investeringen. Scania lägger mest vikt vid huruvida en investering leder till ökad säkerhet, 

förbättrad kvalitet, rationalisering et cetera. 

”Det är i första hand Produktionsteknikernas uppgift att hitta bästa lösning till bästa pris.” 

Budgetförfrågan lämnas till tre leverantörer för anbudsgivning och senare väljs det bästa 

alternativet ut. En av dessa budgetförfrågan går ofta till Dynamate, ett helägt dotterbolag som 

har till uppgift att bidra med service och underhåll. Dessa offerter ska vara så öppna som 

möjligt för att lämna fältet fritt för egna lösningar hos anbudsgivarna. Scania granskar sedan 

de olika offerterna för att välja det alternativ som passar dem bäst. När det handlar om 

produktionsutrustning tillämpar organisationen TFP, Teknisk Föreskrift 

Produktionsutrustning, vilken är en anvisning som beskriver vilken utrustning som är lämplig 

för respektive investering. Detta gäller främst exempelvis vilka fabrikat av elektriska 

komponenter som ska ingå i ett elektriskt system et cetera. Detta skickas till leverantörerna av 

de efterfrågade tjänsterna vid offertförfrågan. TFP gäller för ”Scania World Wide”, dock 
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något modifierad för Brasilien. Syftet med denna är att få likartad utrusning överallt och 

kunna minimera reservdelshållningen. 

För klass c, kapacitetsinvesteringar, sker initieringen i Scanias styrelse och 

Produktionsteknikerna gör kalkyler och beräkningar på förslag till kapacitetsökande projekt. 

De tar fram olika förslag till investeringen för att hitta den optimala lösningen, vilket är en 

långvarig process som kan pågå i upp till fem år.

Drivning mot beslut

För de investeringar som initieras i produktionen gäller att när initierings- och framtagande av 

beslutsunderlagsfaserna har passerats framgår det ifall investeringen är lönsam och 

nödvändig. Motivering och PowerPointpresentation registreras i investeringsprogrammet

InvFlow. 

Beslut

Beslut fattas på olika nivåer i företaget beroende på hur omfattande investeringarna är.

Mindre investeringar inom ramen beslutas av Platschef och för större investeringar tas beslut 

av Scanias styrelse. Som ovan nämnts följer de ett led av attestbehöriga uppåt i organisationen 

och detta delegeras sedan nedåt igen efter att ett beslut tagits. Beslutsfattarna ska ifrågasätta 

ifall investeringen verkligen är nödvändig samt om den optimala lösningen har valts i de fall 

olika alternativ tidigare har behandlats.  Detta görs utifrån den motivering och PowerPoint-

presentation som medföljer respektive investering. 

Inför genomförande/Genomförande

Ett positivt beslut leder till att arbetet med genomförandet tar fart. För investeringar större än 

500 000 SEK samt då Medbestämmandelagen kräver det ska till att börja med en 

projektförhandling hålls och projektgrupp sättas samman och som består av sex till åtta 

personer. Sammansättningen av personer i denna grupp beror på den kompetens som fordras 

samt vem som är tillgänglig. Dock kan projektledaren föreslå vilka medarbetare denne vill ha 

i sitt team. Ofta lånas personer in från andra delar av företaget då de besitter den kompetens 

som behövs. De gånger personal hyrs in utifrån ska detta räknas som en kostnad som belastar 

investeringen. 
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En tidsplan för projektet ska upprättas där delmål, så kallade milstolpar, också ska 

presenteras. Det är uppdragsgivaren som formulerar tidsplanen, det vill säga Verkstadschefen, 

Platschefen, et cetera.  Det är Projektledaren som ska övervaka och ha kontroll över 

investeringen och har därmed ansvar för att tidsplanen hålls samt att kostnaderna inte 

överskrider investeringsanslaget. I de fall anslaget övertrasseras måste Projektledaren ansöka 

om tilläggsanslag för investeringen. Den funktion som godkänner investeringen måste även 

godkänna tilläggsanslaget. Dock använder Scania en praxis som innebär att det är tillåtet att 

låta kostnaderna för en investering överskrida anslaget med upp till tio procent innan ansökan 

om ett tilläggsanslag blir nödvändigt, detta för att undvika extra administrativt arbete för en 

liten summa pengar.

I Scanias filsystem upprättas en liggare för alla stora investeringar och denna innehåller 

dokument som berör investeringen i ett dokumentregister med dokumentnummer. Här förs all 

information in som rör investeringen, det vill säga rapporter, milstolpar, möjligheter, framsteg 

et cetera. Det är ofta Projektledaren som upprättar detta för investeringar över 500 000 SEK. 

Uppföljning

För större projekt på mer än 500 000 SEK genomförs en pulsning en gång i månaden, vilket 

är en form av uppföljning som sker kontinuerligt. Vid detta tillfälle utformas en rapport som 

innehåller vad som har hänt sen sist, vad som händer närmast, en tidsplan, resurser och 

kalkyler, hinder och möjligheter samt framsteg. Denna rapport granskas sedan i 

styrgruppsmöten som äger rum sista fredagen i varje månad. Här samlas representanter från 

facket, Produktionstekniker, Projektledare samt Verkstadschef för utvärdering och 

avstämning. 

För mycket stora projekt i storleksklass över 100 miljoner görs under investeringens gång 

också  s.k. ”call off”. Denna syftar till uppföljning av kostnadernas utveckling för satsningen 

och genomförs kontinuerligt fram till den punkt då investeringen tas i bruk. I en ”call off”

redovisas hur stort investeringsanslaget är, hur mycket av dessa pengar som är öppna och med 

öppna menas hur mycket man har beställt för, summan av betalda fakturor alltså förbrukade 

resurser samt ytterligare avropningar inför nästa period. ”Call off” används bara för 

utvecklingsprojekt samt kapacitetsinvesteringar och informationen skickas härifrån vidare till 

Chefen för Produktion och Inköp.  
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Större rationaliseringsinvesteringar, alltså klass b, kräver en efterkalkyl då företaget följer upp 

om satsningen har gett önskad effekt. Andra investeringsklasser kräver enbart en verbal 

slutrapport och eventuellt några värden i pengar, dock rapporteras främst om syftet med 

investeringen uppnåtts. Uppföljning av mindre investeringar under 500 000 SEK görs i linjen, 

det vill säga av Produktionsledare eller Verkstadschef. Kapacitetsinvesteringar ska även de 

följas upp i en efterkalkyl, men detta händer sällan då en sådan investering inte genomförs de 

senaste fyra åren. Svenzén vet inte heller vart man får tag på denna kalkyl. 

En gång i månaden gör också berörda controllers en uppföljning i en excelfil som benämns 

”Follow-up” för att se hur kostnadsutvecklingen fortskrider. 
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Bilaga 13 Intervju med Johanna Lindau
2008-04-11 klockan 14.00-15.30

Johanna Lindau arbetar som Controller mot Presshallen och Karossverkstaden samt 

Teknikorganisationen på Ekonomiavdelningen på Scania Oskarshamn, och har gjort detta 

sedan september 2006. 

Lindau blir en del av investeringsprocessen efter att beslut om investering har tagits och då

ligger det på hennes lott att registrera denna i anläggningsregistret, ”Fixed Asset” (FA), ett 

system där alla tillgångar utom fastigheter förtecknas. Efter beslut erhåller Lindau två 

dokument, Investeringsbegäran och Objektsregistrering. Investeringsbegäran innehåller 

information angående bakgrund, föreslagen investering, investeringskostnad, besparing samt 

vilken lönsamhet investeringen medför. Denna signeras av attestbehörig. Objektsregistrering 

innehåller information om vem som är ansvarig, när investeringen kommer tas i bruk, vad för 

typ av investering det gäller, vilket belopp, livslängd samt avskrivningstid. Vad hon gör då är 

att registrera investeringen genom ett investeringsnummer, eller anslagsnummer samt ett 

objektsnummer. För stora projekt händer det ibland att alla objektsnummer inte finns med vid 

start och då lägger hon upp ett nummer för hela projektet och då för hon endast in ett nummer 

för hela investeringen. När projektet börjar bli klart får hon således sätta sig ner med 

Teknikern för att reda ut vilka objektsnummer som ska läggas upp samt vilka belopp som ska 

tilldelas objekten. I de fall det inte går att utreda vilka fakturor som tillhör vilka objekt görs en 

procentuell fördelning enligt offert eller liknande. Det är också Lindau som stänger och 

avslutar investeringarna. Hon sätter också igång avskrivningarna då objektet sätts i bruk och 

revisorerna har underrättats. 

En gång i månaden kontrollerar Lindau hur det har gått med projekten i en ”Follow-up” fil där 

det står hur utgifterna för varje investering har utvecklats. Det är dock enbart de fakturor som 

har betalats som förs in här, och Lindau vet inget om de fakturor som mottagits nyligen. Ser 

hon att vissa investeringar har överskridit det godkända beloppet, eller är på väg att göra detta, 

ringer hon till berörd Projektledare för att ta reda på vad som har hänt och upplysa denne om 

att det är dags att ansöka om tilläggsanslag för projektet. Lindau följer alltså upp 

investeringens utgifter i efterhand. 
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För att prognoser ska kunna utvecklas för hela Sverige skickas information vidare uppåt i 

koncernen. Lindau rapporterar då till sin chef som i sin tur rapporterar till Senior Vice VD och 

så vidare. Detta görs en gång i kvartalet och då rapporterar man vad som har hänt det gångna 

kvartalet samt vad som har prognostiserats inför nästkommande. 

Varje år upprättas en Investeringsplan för investeringarna kommande år som är en 

sammanställning av vad Teknikerna anser sig vilja investera i. Ramen för varje verkstad är en 

del av denna Investeringsplan, dock rapporteras denna i efterhand då den godkänns i förväg 

som en klumpsumma. Investeringsplanen ska sedan godkännas av Scanias styrelse. Detta 

innebär dock inte att det bara är att handla efter godkännande. Lindau kan inte upprätta något 

konto för investeringarna förrän hon vet att dessa är godkända.

Inför Partlist fastställs vad som ska ske i nästa kvartal. Det blir alltså så att de investeringar 

som ska genomföras i kvartal två godkänns under kvartal ett. Ramen för mindre investeringar 

är godkänd som en klumpsumma och det specificeras inte vad som ska ingå i denna. De 

verkstäder som har större och mer frekventa investeringar tilldelas en större ram. Denna 

rapporteras i efterhand. 

Partlist, alltså delsammanställningen, följs upp så att man vet att ramen för större 

investeringar inte överskrids. Ramen för dessa är upprättade i förhand och är därför lätta att 

följa upp. Varje kvartal skickas information vidare till Södertälje om hur man ligger till.

Vid frågan om vad hon saknar i uppföljningen uppger Lindau att det skulle vara bra med en 

dialog mellan de personer som är delaktiga i processen inom olika områden, exempelvis 

mellan produktionen och Ekonomiavdelningen. Det skulle också vara behövligt för 

Ekonomiavdelningen att se orderna innan de kommer in som fakturor, detta för att kunna veta 

vad som kommer att ske. Dessutom saknar Lindau efterkalkyler. Vad det gäller dessa görs 

dessa väldigt sällan, men nu har det börjat efterfrågas högre upp i organisationen. 

Investeringsprocessen som helhet tycker Lindau fungerar bra, dock saknar hon ett dokument 

som visar alla faser som investeringen genomgår då hon anser att detta skulle öka förståelsen 

för vad alla gör. En kartläggning skulle ge bättre kommunikation och medvetenhet och hon 

skulle gärna ha möten med berörda personer för att de ska kunna uppdatera varandra. 
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Bilaga 14 Intervju med Jan-Olof Johansson
2008-04-22 kl. 8.30-10.00

Jan-Olof är Produktionstekniker i pulvermåleriet och har varit anställd sedan 1995 då han 

började på Scania Oskarshamn som truckförare. 

Jan-Olof säger att en investering är något som kostar mer än 20 000 SEK, håller längre än tre 

år och ska vara något ”nytt” för företaget.

Initiering av investeringar uppkommer från anställda i produktionen på förbättringsmöten, 

som ofta kommer med mindre investeringsförslag. Tekniker, Verkstadschef och Dynamate 

kommer också med förslag, men då ofta med större. Investeringarna behandlar oftast stöd till 

produktion eller ersättning av saker som gått sönder. 

Varje måndag hålls teknikmöte där Verkstadschef, Teknisk chef, Produktionstekniker och 

eventuellt Produktionsledare går igenom pågående projekt och investeringar. Fyra gånger per 

år går man igenom Partlists på Teknikmötena. Man går också igenom idélistor för att se om 

något är viktigt och bör genomföras. Anses något vara av vikt i idélistan skriver man ett 

uppdragsdirektiv och då hamnar investeringen ofta i investeringsplanen. Detta utförs oftast av 

Produktionsteknikern själv. Scania använder förbättringsgrupper som har till uppgift att 

komma med förlag till hur deras situation kan förbättras. Dessa grupper sammanträder en 

gång i veckan och består av medarbetare i produktionen.

Investeringsansökan, som skrivs av Produktionsteknikern, skickas till Verkstadschefen för 

godkännande och denna skickar sedan den vidare osv. 

En del av uppdragsdirektivet är TeknikFråga, där det specificeras vad det finns för alternativ 

på marknaden och utifrån detta skrivs en kravspecifikation, vilken innehåller alla funktioner 

som investeringen behöver ha. I samråd med Inköp ses om möjligt tre tänkta leverantörer ut 

för budgetförfrågan.

I budgetförfrågan skickas kravspecifikation, TFP samt kapitel 9 med till leverantörerna. TFP 

är en form av ”bibel” på 104 sidor, som specificerar hur alla maskiner ska vara uppbyggda, 
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vad som ska vara med vid installation, vilket material som krävs, fabrikat, temperaturer, 

vatten, dokumentation, tillgänglighetsmätning et cetera. Alltså, alla krav som företaget har på 

leverantören och dess produkter. Kapitel 9 är en föreskrift där grundmåleriets egna krav 

specificeras och är ett lokalt tillägg till TFP. När leverantören skriver ett avtal med Scania, 

binder denne sig till att efterfölja alla dessa krav. Budgetförfrågan resulterar oftast i att en 

order skickas till den leverantör som erbjuder det bästa förslaget. ”Nu är det alltså klart att dra 

igång”. 

För beräkning av projekt används MIKA, och då börjar Produktionsteknikern räkna för att 

sedan sammanstråla med Verkstadschef och Ekonomiavdelningen. Jan-Olof säger också att 

MIKA inte enbart används för rationaliseringsinvesteringar, utan även för kapacitets- och 

kvalitetshöjande investeringar. Detta trots att kapacitetsökningsdirektiv kommer uppifrån 

styrelsen.

”Det är viktigt att få pengar godkända i tid.”

När beslut fattats och pengarna är godkända skrivs en Projektdefinition. Denna görs enligt 

PEIP och innefattar bakgrund, produkt, kapacitetskrav samt effektmål. 

Tidsplanen för projektet kommer från leverantören och är en del av ”Open Point List” och 

innehåller en rad punkter som leverantören har satt upp som milstolpar. Denna ska granskas 

noggrant innan den godkänns så att det finns tid för besiktning och eventuella ändringar med 

mera innan installation. Efter godkännande lägger Scania till sina egna åtaganden, till 

exempel förberedelser och support. Denna tidsplan innehåller tydliga milstolpar för både 

leverantören och Scania. 

För att kunna starta projektet sätts en projektgrupp samman, där Projektledaren föreslår vilka 

som ska ingå. I denna grupp ska representanter från Dynamate också ingå därför att de ska 

underhålla maskinerna i framtiden. Tjänsterna från Dynamate köps in och ska vara en del av 

beräkningarna i MIKA. 

Man upprättar också en referensgrupp som ska fungera som ett stöd för projektgruppen. I 

denna ingår inköp, skyddsingenjör samt facklig representant och syftet med denna grupp är att 

lösa de frågor som uppkommer och som inte kan lösas internt i projektgruppen.
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Två fredagar i månaden hålls möte med Styrgruppen då Projektledaren presenterar det 

aktuella projektet för denna. Detta görs genom en rapport som visar vad som hänt sedan sist, 

vad som händer närmast, en tidsplan, resurser och kalkyler, hinder och möjligheter samt 

framstag.

När det är dags att avsluta projektet godkänner inte Scania investeringen förrän projektmål, 

effektmål och godkännande av leverantör genomförs. Efter detta godkännande skrivs två 

dokument på som tidigare bifogats i ”Open Point List”. Det första är tillverkandeklaration och 

denna skriver leverantören på och visar att kraven efterföljs, den andra är Final Acceptance 

Report. Denna skriver både leverantören och Verkstadschefen på. 

De fakturor som erhålls kommer in via Efhekt, ett bokföringsprogram. Projektledaren lägger 

in konto, belopp, objektnummer samt avdelningsnummer och skickar denna till 

Verkstadschefen, som skickar vidare den till attestbehörig och som sedan skickar den till 

Ekonomiavdelningen. 

Jan-Olof anser att de förbättringar som kan genomföras i hans del av processen är:

 Bättre framförhållning då upphandlingen oftast blir sen på grund av många papper, 

möten med mera.

 Feluppföljning är viktig.
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Bilaga 15 Intervju med Anna Heyman
2008-05-08 klockan 13.00 till 13.45

Anna Heyman har varit anställd på Scania Oskarshamn sedan 1998 och blev den 1:a mars 

2008 gruppchef för produktionsteknik mot monteringen. Annas uppgifter går ut på att leda 

gruppen mot sina mål och att se till att leveranser sker ”i rätt tid och med rätt kvalitet”. 

Alla avdelningar är indelade i grupper på mellan 5 och 7 personer som har en 

gruppsamordnare som ska hjälpa och coacha dem och som fungerar som en mellanhand 

mellan Produktionsledaren och produktionsarbetarna. Dessa grupper har en gång i veckan ett 

förbättringsmöte där det som anses vara av vikt lyfts fram via den aktivitetslista som tillhör 

varje förbättringsgrupp. Denna aktivitetslista behandlas sedan på möten med den lokala 

ledningsgruppen vilken består av Produktionsledare för båda skiften, Produktionstekniker och 

gruppsamordnare för alla grupper på avdelningarna. Mot varje avdelning arbetar en 

Produktionstekniker som ska ha koll på de förbättringar som behövs genomföras på varje line, 

alltså varje avdelning. Den lokala ledningsgruppen ska hjälpa medarbetarna i produktionen 

med det de har svårt med, exempelvis tid, pengar och kunskap. På de investeringar som bör 

prioriteras görs en grundlig förstudie och här ingår även en budgetoffert. Dessa möten hålls en 

gång i veckan. 

De prioriterade investeringarna lyfts fram till Teknikmöten som hålls en gång i månaden. 

Detta är ett nytt arbetssätt för monteringen, som tidigare inte har haft några sådana möten. Här 

ingår Verkstadschef, Produktionstekniker, Gruppchef produktionsteknik samt 

Gruppsamordnare för produktionsteknik igenom förstudier för prioriterade idéer från lokal 

ledningsgrupp och tar beslut om ifall arbetet med dessa ska fortgå. De gör också en 

genomgång av kommande, pågående och avslutade projekt för monteringen. Syftet med mötet 

är att säkerställa att man på monteringen arbetar med rätt projekt i rätt tid och man utgår från 

en agenda. 

Förutom dessa lokala ledningsgruppsmöten och Teknikmöten används också 

förbättringsmöten med Dynamate och med Infomate. Här gås de förslag som framkommit på 

Teknikmötena och som rör dessa företag igenom. Man går även igenom de behov som 
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framgår från den strategiska planen och kapacitetsplanen. Också här utgår man från en 

agenda. Dessa möten hålls var fjortonde dag. 

Efter att dessa möten har hållits hålls ännu ett möte. I detta medverkar förbättringsgruppen för 

Dynamate och Infomate, gruppsamordnare för produktionsteknik samt Gruppchef för 

produktionsteknik. Syftet med mötet är att fördela ansvar för de projekt som tagits upp på 

teknikmöte samt förbättringsgruppmöten med Dynamate och Infomate. 

Den som är ansvarig för projekten har till uppgift att meddela produktionsledaren om vilka 

idéer som kommer att behandlas. Produktionsledaren för sedan detta vidare till berörd 

förbättringsgrupp.

Så här ser arbetssättet ut kring projekt på monteringen i Scania Oskarshamn:

På monteringen uppkommer investeringar oftast inte från förbättringsgrupper, utan genom 

tillgänglighet, strategiska beslut såsom ergonomi, eller genom kvalitetsaspekter som 

exempelvis återkommande problem i produktionen. 

Förbättrings-
grupp

Lokal 
ledningsgrupp

Teknikmöte

Ansvar fördelasAnsvarig 
återkopplar

Förbättringsmöte
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Bilaga 16 Intervju med Per-Ola Andersson
Telefonintervju 2008-05-15 klockan 10.20-11.00

Även korta möten och samtal har ägt rum under studiens gång.

Per-Ola Andersson är Ekonomichef för MC på Scania Oskarshamn och har varit det sedan 

januari 2008.

Då det inte finns någon representant för Ekonomiavdelningen för MC på Teknikmöten hålls 

ett möte med Ekonomichef, Platschef, Gruppchef för produktionsteknik på MC samt Chef för 

logistikutveckling för att gå igenom vad man kommit fram till under Teknikmötena. Här läggs 

förslagen fram och motivering och PowerPointpresentation granskas för att sedan strykas, 

godkännas eller omarbetas. 

När Partlist är färdigställd registreras denna i InvFlow och ett mail skickas till 

Controllerchefen om att denna är klar. En vecka senare hålls ett telefonmöte där 

Ekonomichef, Platschef, Senior Vice VD samt Controllerchef i Södertälje diskuterar 

investeringsförslagen i Partlist. De förslag som Senior Vice VD anser vara av vikt lyfter 

denne vidare till Scanias ledning och de investeringar som avslås står kvar i partlist, dock med 

en anmärkning om att de är har strukits. Scanias ledning för sedan detta vidare till Scanias 

styrelse, som tar det slutgiltiga beslutet om vilka investeringar som ska genomföras 

kommande kvartal. 

I samband med den månadsvisa bokslutsrapporten bifogar Ekonomichefen ett dokument som 

syftar till uppföljning av Investeringsplanen, där denne i text beskriver vad som har hänt 

under den senaste månaden och här analyseras avvikelser. Detta används för att göra nya 

prognoser i Södertälje.

Var tredje månad följs Partlist upp av Ekonomichefen för att kontrollera att 

investeringsanslaget inte överskrids. Partlist som tidigare godkänts jämförs med utfallet. Detta 

redovisas sedan till Södertälje för att visa hur Scania Oskarshamn ligger till.
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Bilaga 17 Intervju med Thomas Laghamn
2008-04-25 klockan 15.00 till 16.00

Thomas Laghamn har varit anställd på Scania Oskarshamn i 28 år och har sedan två år 

tillbaka varit chef för logistikutveckling för MC. Det finns huvudsakligen tre områden inom 

logistikutveckling på MC, vilka alla ligger på Laghamns ansvar. Det ena är teknisk support 

till materialhanteringen, det andra är att driva projekt inom logistikområdet och det tredje är 

förpackningsutveckling samt logistikberedning. Det sistnämnda styrs av produktutvecklingen 

på företaget och innebär nya logistikupplägg i de fall det krävs en ny ”supply chain”. 

Laghamns uppgift i investeringsprocessen är främst att säkra teknisk kapacitet inom logistik. 

”Vi måste ha kapacitet att köra det vi har i uppdrag att göra.” Även andra investeringar är 

aktuella inom logistik, såsom rationaliseringsinvesteringar, investeringsärende på grund av ny 

produktutveckling, skydd, miljö samt lagar. Laghamn hittar ofta behov av investeringar och 

det är också hans avdelning som bearbetar dessa.

Alla investeringsförslag som ska beräknas och utvärderas går via någon inom 

logistikutvecklingen. Det är dessa som tar fram offerter från leverantörer, agerar Projektledare 

et cetera och deras uppgift är alltså att stegvis förbättra beslutsunderlag.

Tidsperioden mellan att ett investeringsbehov upptäcks till dess att en tekniker börjar räkna på 

detta varierar. Det går väldigt fort för vissa, exempelvis emballage samt för de projekt där 

finansieringen redan är klar. Om teknikerna har mycket att göra prioriteras det som de anser 

vara viktigast. 

MIKA används för kalkylering rationaliseringsinvesteringar. Dock används också MIKA 

ibland för ersättningsinvesteringar, detta då en sådan investering ofta leder till att det blir 

bättre än tidigare, vilket i sig är en rationalisering. Även om ”payback-tiden” är för lång kan 

investeringen genomföras ändå om gammal utrustning måste ersättas. Det är oftast den som är 

specialiserad inom det aktuella området som får uppgiften att kalkylera för en investering. 

Allt går ut på att fånga upp bästa möjliga kompetens. Kalkylräntan som används är 11 

procent. 



xxxi

Laghamn uppger att alla alternativ för en investering presenteras och förankring innebär att 

teknikerna diskuterar med berörda personer i verksamheten. Uppkomsten av en investering 

sker inte bara i de formella möten som hålls, utan förslag och idéer kan även komma vid 

kaffeautomaten och på raster. Alltså kan en ”Gå och Se” vara spontan och komma från ett 

sådant informellt möte. På ”Gå och Se” går man igenom framförallt de små, men även de 

stora investeringarna. 

”Ju större investeringar desto längre process.” En tidsplan upprättas ofta för de större 

projekten, dock inte för de investeringar som enbart innebär ett inköp, såsom köp av lådor till 

paketering. För stora investeringar besöker attestbehörig platsen för att titta och utvärdera.

För att presentera ett investeringsförslag för beslutsfattare i Södertälje används 

PowerPointpresentationer. I dessa ingår bilder på aktuellt objekt, ”payback-tid”, belopp, 

investeringsgrupp, vilken partlist samt en motivering på engelska. Detta går sedan upp i leden 

tills den når attestbehörig. 

Fakturor kommer in till Ekonomiavdelningen som registrerar och scannar fakturan i Efhekt, 

där sedan referensen (alltså Teknikern) mottar fakturan för att sedan tillstyrka den. Teknikern 

vidarebefordrar den till attestansvarig och efter attest skickas fakturan till 

Ekonomiavdelningen för utbetalning. Det är också Ekonomiavdelningen som bevakar 

fakturan mot förfallodatum med mera. Vid avvikelser kontaktas den berörda inköparen och 

denne får då hantera detta. 

Det är Projektledaren/investeringsansvarig som övervakar och har kontroll över förfarandet.

Efterkalkyler görs för rationaliseringsinvesteringar. För andra investeringar verifieras att 

investeringsbeloppet inte blir större än tillgängligt anslag. Fyra gånger per år summerar sedan 

Laghamn alla projekt rörande logistik på över 100 000 SEK i en rapport. Denna summering 

gås sedan igenom på teknikmötena. För de investeringar som enbart består av ett inköp följer 

man upp en gång, efter en månad.

För samtliga investeringar följs utfallet upp en gång per månad och jämförs med de prognoser 

(anslag) som upprättats. Vad man då vill få fram är om pengarna kommer räcka eller om det 

är nödvändigt att ansöka om tilläggsanslag. 
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Prioritering i samband med projekt innebär att säkerhet sätts högt upp i listan. Även de 

investeringar som upprättas efter andra tidsplaner prioriteras framför andra. Exempel på 

sådana investeringar är om en ny produktvariant ska släppas vid en viss tidpunkt, vilket kräver 

att alla förutsättningar finns klara innan dess. Ett annat exempel är då den tekniska kapaciteten 

ska ökas till slutet av 2008 och då alltså det ligger på Teknikernas ansvar att se till att detta 

händer. 

Det upprättas projektgrupper för de investeringar som kommer att påverka arbetet för 

medarbetare i produktionen.  Företaget väljer ut de personer som de vill ha med i 

projektgruppen. På grund av lagar och avtal kommer även fackliga representanter kopplas in, 

det vill säga bland annat skyddsombud. Dessa väljs ut av fackföreningen. Också Dynamate 

representeras i de fall då de kommer påverkas av investeringen. Exempel på detta är vid 

installation av produktionsutrustning som de senare kommer att serva. När det gäller 

ergonomiska frågor representeras även Företagshälsovården. För de investeringar som inte 

påverkar någon i produktionen såsom kompletteringsköp av nytt emballage upprättas ingen 

projektgrupp. Alltså kan projektgrupper användas vid små investeringar samtidigt som vissa 

större inte kräver detta.

Hela processen börjar i en idé som läggs i idélistan för varje verkstad. Idélistan behandlas 

sedan på teknikmöten och i de fall då investeringen anses vara behövlig, hamnar den i 

Investeringsplanen, som kan ses som en prognos över de investeringar som ska genomföras 

under året. IP-planen upprättas varje år i september och gäller för ett år framöver och listar de 

investeringar som är större än 500 000 SEK samt Ramen som gäller för varje verkstad. 

Ramen rapporteras dock i efterhand och representerar då utfall. Alltså kan IP-planen ses som 

en budget för större investeringar och en presentation av utfall för de små och denna är 

flexibel, det vill säga inget är fastställt ännu och ändringar kan göras. De större 

investeringarna delas sedan upp i preliminära Partlists i januari för att sedan specificeras i de 

Partlistmöten som hålls fyra gånger per år. På Partlistmötena diskuteras de 

PowerPointpresentationer som medföljer varje investering, som innehåller en skriftlig 

motivering i Excel eller Word och ger en bra beskrivning av varför investeringen ska vara 

med i en Partlist. ”Efter godkännande av Partlist tar det inte lång tid innan investeringen 

genomförs.” Dokumenten lämnas av Produktionsteknikern till Ekonomiavdelningen 

tillsammans med en mall som beskriver vem ska vara ansvarig för projektet när det tas i drift, 
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vad det är för typ av investering et cetera. Utifrån denna information läggs sedan ett 

objektnummer upp i InvFlow och en kopia skickas till den person som lämnade in 

dokumenten tillsammans med objektsnumret. På objektsnumret ska sedan investeringens 

utbetalningar registreras. Mot detta följs sedan investeringen upp och detta redovisas uppåt i 

organisationen i efterhand.

De problem som Laghamn upplever med investeringsprocessen är att ledtiden är väldigt lång 

mellan idé och beslut, och därmed anslag då partlists bestäms endast fyra gånger per år. 


