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Scania och Handelshögskolan i Stockholm inleder nytt 
samarbete  
 

Under en tioårsperiod kommer Scania att bidra till ett nytt forskningscenter på 
Handelshögskolan i Stockholm. Samarbetet ska fokusera på affärsmodeller i 
framtidens ekosystem för transporter.  
 
– Scania är ett teknikdrivet bolag och är som sådant mycket framgångsrikt. Samtidigt 
står både industrin och transportsektorn inför stora förändringar och framtidens teknik 
kommer att driva fram helt nya affärsmodeller inom det ekosystem som Scania med 
kunder och partners är verksamma i. Det perspektivet kommer att vara fokus för 
samarbetet med Handelshögskolan, säger Henrik Henriksson, Scanias VD och 
koncernchef. 
 
Till forskningscentret, som går under namnet Scania Center of Innovation and 
Operational Excellence, knyts docent Martin Sköld. Han kommer att leda centret och, 
tillsammans med andra forskare, arbeta med frågor som är kopplade till transport- 
och logistikbranschens ekosystem.  
 

– Det nya Scania-centret innebär ett betydande tillskott till vår forskning och 
undervisning inom innovation. Scanias engagemang och insiktsfulla 
förhållningssätt till innovation inom både tillverkning och industriella ekosystem 
gör dem till en idealisk partner för oss, säger Lars Strannegård, rektor för 
Handelshögskolan. 

 
Det nya forskningscentret kommer att vara del av Handelshögskolans institution som 
är inriktad på innovation. Där finns också andra forskningscentra som fokuserar på 
entreprenörskap, innovativ och hållbar företagsstyrning samt digital innovation. 
Scania kommer också att representeras i institutionens rådgivande organ.  
 
– För att ta en ledande roll i omställningen till ett hållbart transportsystem har Scania 
över tid inlett flera strategiska samarbeten med såväl akademi, kunder och andra 
teknikföretag. Vi har sedan länge ett starkt partnerskap med KTH som är vår 
huvudleverantör av teknisk kompetens. Vi breddar oss nu genom att fördjupa vårt 
samarbete med Handelshögskolan i Stockholm, säger Tony Sandberg, 
forskningschef på Scania.  
 
För ytterligare information, kontakta:  

Karin Hallstan, PR-ansvarig Scania, telefon: +46 76 842 81 04, e-post: 
karin.hallstan@scania.com 

Hanna Flodmark, kommunikationschef Handelshögskolan i Stockholm 
+46 70 689 90 15, hanna.flodmark@hhs.se 
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Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och 
kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 
8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till 
nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och 
är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är 
koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika 
och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av 
TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com. 

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett 
högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra 
utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett Executive Format MBA-
program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete 
med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande 
positioner i företag och andra organisationer. Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som 
garanterar att både undervisning och forskning håller högsta internationella standard. 
Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten 
mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan 
är känd för. För mer information besök: www.hhs.se 
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