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”Vad f*n får jag för 
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Efter en kort tid som ordförande i 
Svenskt Näringsliv, avslutade den tidi-
gare Scania-VDn Leif Östling en lång 
och framgångsrik karriär i Sverige med 
den (in)famösa retoriska frågan ”Vad 
f*n får jag för pengarna?”. Östling hade 
blivit konfronterad av Sveriges Televi-
sion gällande pengar i olika skattepara-
dis. Då mannaminnet är kort och medie-
logiken simplistisk kom detta uttalande 
och relaterade mediedrev att överskugga 
stora delar av Östlings tidigare gärning 
på Scania. Människor glömde bort den 
frispråkige, välrespekterade och erkänt 
skicklige VD:n som enligt många gjor-
de Scania till en svensk industrijuvel. I 
det massmediala narrativet reducerades 
Östling i stället till något av en Krösus 
Sork, välbetald, snål och utan empati. 

För den som följt Scania och svenska 
industribolags väl och ve genom åren 
kunde detta kännas både olyckligt och 
orättvist. Min handledare under dok-
torandtiden, Mats Magnusson som 
ofta höll i chefsutbildningar inom 
produktionsledning, talade alltid gott 
om Scanias deltagare. Han menade att 
bolagets arbete med modularisering 
och tillämpning av lean production höll 
absolut världsklass. Kursare från Chal-
merstiden som fick jobb på Scania var 
likaledes imponerande av det företag 
som utvecklades under Östlings 40 år i 
bolaget och 18 år som VD 1989–2007. 
I mina egna kontakter med bolaget ge-
nom åren har jag alltid imponerats av 
bolagets anställda.

Leif Östlings memoarer I Backspegeln 
(2020) beskriver hans bakgrund och fo-
kuserar främst på Östlings långa karriär 
vid Scania. Boken kan läsas både som 

ett spännande personporträtt och som 
en epok ekonomisk historia reflekterad 
i den enskilde individens och det speci-
fika industriföretagets utveckling.

Ekonomisk historia blir ofta levande 
och tillgänglig genom att zooma in på 
särskilda händelser, som i sin tur kan 
utgöra illustrationer av en svunnen tid. 
När jag satt i Åtvidabergs Facit-arkiv 
2009 häpnade jag över att bolaget inte 
bara hade tillämpat femårsplaner, utan 
också ofta lyckats hålla dessa under ef-
terkrigstidens första decennier (Sand-
ström 2013). Denna observation på mik-
ronivå kunde sedan i undervisningen ge 
mening åt mina mer svepande abstrakta 
formuleringar om att efterkrigstiden 
präglades av begränsad konkurrens, lågt 
omvandlingstryck, nationella kartell-
bildningar etc.

Östlings bok är full av sådana illus-
trationer och anekdoter som ger färg 
och förståelse till svensk och europeisk 
ekonomisk-politisk historia. Han be-
skriver tidigt i boken hur formandet av 
Saab-Scania från början var en industri- 
och försvarspolitisk uppgörelse mellan 
Wallenberg och Socialdemokraterna i 
syfte att ge stabilitet åt Saab och svenskt 
försvar efter kriget. Först under 1990-ta-
let kunde denna politiskt konstruerade 
entitet lösas upp. Östling beskriver på 
ett övertygande vis hur omaka de tre 
affärsområdena var: Försvarsdelen var 
tekniskt skicklig, men saknade effektivi-
tet, bilarna var aldrig lönsamma medan 
lastbilsdivisionen förblev lönsam och 
ofta fick bekosta förlusterna inom de 
andra områdena. Östling var från början 
en motståndare till detta upplägg och 
förblev lojal med lastbilsdivisionen.

Den som studerat konglomeratens 
storhetstid och hur dessa senare kom att 
styckas upp under 1980- och 1990-talen 
häpnar ofta över vilka enorma värden 
som kunde realiseras när bolag avknop-
pas. Östlings beskrivningar av Saab-Sca-
nia ger viss inblick i dessa förlopp. Olika 
produkter ämnade för olika marknader 
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med olika kunder ger i sin tur upphov 
till olika förmågor, olika kulturer och 
olika organisationsstrukturer med olika 
kapitalbehov, som ändå tvingas samsas 
inom samma organisation. När dessa se-
dan delas upp verkar det ha varit en lätt-
nad för alla inblandade, verksamheterna 
kan fokuseras och börja blomstra.

Problemen med 1970- och 1980- 
talens devalveringspolitik blir också il-
lustrerade. Löneökningar krävdes hela 
tiden, men de matchades inte av någon 
produktivitetsutveckling vilket skapade 
mängder av utmaningar för företagen. 
Tidigt 1980-tal var det riktig vargavin-
ter för Scania, inte minst eftersom man 
hade gjort stora investeringar i en mo-
dern produktionsanläggning i Neder-
länderna precis innan det blev recession.

Östling ägnar även en väsentlig del 
av boken åt att beskriva östblockets kol-
laps och de möjligheter som skapades 
när Berlinmuren föll. Skildringarna av 
de första stegen in på dessa marknader 
utgör spännande nutidshistoria och 
Östling återger enskilda händelser som 
hjälper läsaren att förstå förloppet. Med 
hjälp av dessa anekdoter riktar han ock-
så en svidande kritik mot kommunis-
men och planekonomin. Östling beskri-
ver hur smältverken i Norilsk ”spydde 
ut svavel som bildade svavelsyra och 
innehåller flera giftiga metaller” (s 134) 
och hur medelåldern här var 45 år, vilket 
kunde jämföras med 65 i övriga Ryss-
land. Han beskriver också gamla ryska 
fabriker som var så farliga att arbetarna 
förflyttades efter 4–5 år för att fortsätta 
med enkla städjobb, hjärnskadorna de 
ådragit sig innebar att de inte var kapa-
bla till något annat. Gällande planeko-
nomiernas ineffektivitet och förtrycket 
bakom järnridån skräder inte Östling 
orden.

Under 1990-talet kom Östlings 
ledarskap också att fokusera på imple-
menteringen av s k lean production. Efter 
ett besök i en av Toyotas fabriker i USA 
började Östling och Scania att samar-

beta med Toyota för att försöka tillämpa 
deras tänkande inom sin egen produk-
tion. Det som lät enkelt på pappret var 
i själva verket svårt att sjösätta i prakti-
ken och många företag har misslyckats 
med att ta efter Toyota. Scanias långsik-
tiga satsning på det kunskapsutbyte som 
ägde rum med Toyota under mer än ett 
decennium skulle dock bära frukt. Fem-
ton år efter att detta arbete initierades 
hade kvalitetskostnaderna minskat med 
80 procent, personalomsättning och 
frånvaro hade minskat från 15 till fyra 
procent och bolaget tillverkade nu tre 
gånger så många fordon per anställd. 

Den tidigare Scania-VD:n beskriver 
också ingående spelet bakom den fusion 
mellan Scania och Volvo som aldrig blev 
verklighet. Östling var från början en 
motståndare till affären, detta eftersom 
bolagen var väldigt olika. Han argumen-
terar att stora delar av konsoliderings-
vågen av förvärv och fusioner under 
1990-talet var skadlig. Trenden drevs av 
finanssektorn som tjänade på alla struk-
turaffärer samt konsulter som sålde 
rådgivning relaterad till överförenklade 
idéer om stordriftsfördelar. Tesen var att 
den större aktören skulle åtnjuta stor-
driftsfördelar och därmed erhålla högre 
marginaler. Enligt Östling var resone-
manget ofta felaktigt och grundades på 
teoretiska modeller som saknade bäring 
i verkligheten där stordriftsfördelarna i 
själva verket var begränsade. Illusionen 
om stordriftsfördelar blir i praktiken i 
stället något som driver kostnader och 
komplexitet. Östling exemplifierar detta 
med att Scania som regel hade hälften av 
Volvos volymer, men dubbelt så hög rö-
relsemarginal.

Östling är mycket kritisk till såväl 
Volvos försök att ta över Scania som dess 
VD Leif Johansson och Investors dåva-
rande VD Percy Barnevik. Enligt Öst-
ling baserades affären på lösa idéer om 
synergier som Volvo aldrig kunde preci-
sera. Östling menar att Volvo föll på sin 
egen inkompetens när man i nästa läge 
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fick nej till affären från EU-kommissio-
nen. Detta nej var på många vis rimligt 
då Volvo och Scania gemensamt hade 
fått en orimligt hög marknadsandel i 
många EU-länder. Den dag beskedet 
kom hissades EU-flaggor hos Scania i 
Södertälje och den ansvarige EU-kom-
missionären Mario Monti blev kallad 
för Super Mario av de anställda.

Östlings sista tid på Scania präglades 
av finanskrisen samt de olika turerna 
kring Volkswagen och tyska MAN. Den 
här delen av boken blir bitvis snårig runt 
olika korsäganden och strukturaffärer, 
men innehåller också en del av Östlings 
humor gällande förfarandet i de tyska 
annekteringsplanerna. Östling beskri-
ver också hur Scania kunde ta sig nästan 
opåverkad ur finanskrisen genom att 
hitta olika överenskommelser med fack-
förbunden som innebar att inga uppsäg-
ningar behövde göras. Genom att låta de 
anställda i stället gå ner i arbetstid kun-
de volymerna och kostnaderna minskas 
på ett enkelt vis, varpå verksamheten 
kunde skalas upp när ekonomin sedan 
vände.

Boken är full av små humoristiska 
anekdoter, vissa är talande och innehål-
ler ett viktigt budskap, andra är mer av 
underhållande karaktär. Till den senare 
kategorin hör historien om att när de 
Gaulles tidigare högra hand Jacques De 
Ross på ålderns höst satt och somnade 
på franska Scanias styrelsemöten och 
hur hans porslinsöga trillade ner i bor-
det, vilket fick honom att plötsligt vakna 
igen. 

Vi får också viss inblick i vilka 
människor och händelser som inspire-
rat Leif Östling. Östling beskriver bl a 
hur han lärde sig mycket av Sverker Sjö-
ström, Scanias tekniske direktör under 
1970-talet. Sjöström såg till att ingen-
jörerna arbetade med verkliga problem 
och förstod slutanvändaren. Han inspi-
rerade också Östling till en direkt, öd-
mjuk och faktabaserad ledarstil. Jobbiga 
frågor måste ställas, för alternativet är 

jobbigare. Östling skriver om Sjöström: 
Han fick folk att umgås kring fakta; tog 
ut dem i verkligheten och gjorde dem 
trygga i en verklighet fri från subjekti-
vitet (s 38).

Östling återknyter också till detta 
när han beskriver passagen kring ”vad 
får jag för pengarna?”. Han hade ställt 
olika versioner av den här frågan under 
hela sin tid på Scania, förhållit sig ratio-
nellt och kritiskt till trender i omvärl-
den. Konglomeraten var enligt Östling 
dysfunktionella strukturer från början. 
När akademiker lät sig imponeras av 
den tvärfunktionella modellen i Volvos 
Kalmarfabrik under 1980-talet menade 
Östling att ett löpande band var överläg-
set och att detta varit vedertaget sedan 
Henry Fords dagar. Han motsatte sig 
dyra samgåenden och förvärv, beskriver 
bitvis hur dessa konsolideringsprocesser 
i själva verket drivs av direktörers be-
hov av större imperier. Östling försökte 
i stället hålla Scania självständigt och 
kunde fokusera organisationen på att 
implementera lean production i bolagets 
olika fabriker. Frågan ”Vad får jag för 
pengarna?” är med andra ord för Öst-
ling kanske mer empirisk än retoriskt 
tillspetsad.

Östling sticker även ut i sitt sätt att 
med patos uttrycka politiska stånd-
punkter, som ofta är icke-socialistiska. 
Boken innehåller flera små utläggningar 
om kommunismens brott mot mänsk-
ligheten i Östeuropa och hur socialde-
mokratins och LO:s rörelse åt vänster 
under 1970-talet skadat Sverige. In-
tressant nog beskriver Östling hur han 
själv var aktiv i SSU i Norrbotten under 
uppväxten, men vände ryggen åt soci-
aldemokratin på grund av Palme och 
arbetarrörelsens försök att kontrollera 
näringslivet. Östling beskriver också 
hur hans pappa i Norrbotten mötte en 
av de s k Kirunasvenskarna, en kvinna 
som hade åkt till Stalins Sovjet som vo-
lontär, gift sig med en dansk, hamnat i 
Gulag och efter enorma lidanden kunde 
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ta sig tillbaka till Sverige, där hon tving-
ats inse att arbetarparadiset var Sverige 
och inte Sovjet. Östling återger att hans 
far brukade betrakta den här historien 
som det ”mest förskräckliga han hade 
hört i hela sitt liv” (s 132). Flera av dessa 
historier och erfarenheter har sannolikt 
format den Leif Östling som ofta varit 
rak och bitvis stridbar, men som i efter-
hand många gånger också fått rätt.

Mot slutet av boken beskriver Öst-
ling hur en av Scanias anställda en vin-
terdag skickade en egenhändigt virkad 
mössa till honom med motiveringen att 
direktören inte ska behöva frysa om hu-
vudet. Att en anställd valde att göra det-
ta och sedan lämna över mössan till VD 
säger mycket om Scania och den kultur 
Östling skapade. Att Östling väljer att 
rama in en del av sin gärning vid Scania 

med den här anekdoten säger också en 
hel del om Leif Östling.

Boken rekommenderas varmt till 
den som är intresserad av hur ett av Sve-
riges främsta industribolag utvecklades 
och hur nutida ekonomisk historia kan 
ses och förstås genom det enskilda före-
tagets framgångsrika utveckling. Öst-
lings bok bör inte ses som ett försök från 
hans sida att få upprättelse från media, 
den som läser boken inser emellertid 
snabbt att hans gärning för Scania och 
det svenska näringslivet är svår att över-
skatta.
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