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Linne hade [6rmaqan att se en struktur i naturen. Han kunde nagorlunda
entvdiqt ordna ett system av klassade [en om en (en taxonomi) som m6jliggjorde ett stort steg [ramat nar det gallde inte bara var f6rmaga att
samla oeh ordna kunskap inorn botaniken utan aven var fOImaqa att
komrnunicera kunnandet till andra, som ocksa laIt sig den Linneska
taxonomin, skriver GUNNAR ELIASSON.
inne hade formanen av att ha
valt ett stabilt studieobjekt,
blomman ar fortfarande densamma oeh aven om nya blommor
upptaeks sa har de nagorlunda kunnat inpassas i Linnes schema. Hans
taxonomi star sig an.
Laget blir stokigare nar vi borjar
diskutera ekonomi. Ett effektivt
kommunikationssystem kraver valdefinierade problem oeh palitliga
matsystem, nagonting som sallan
forekommer pa hog niva i affarslivet. Det ar oeksa livsfarligt att formulera om affarsproblemen sa att de
passar kommunikationssystemet i
foretaget, nagot som manga foretagsledare fatt lara sig handgripligt
under 70-talet. I business andrar
man foretaget sa att det passar affarsproblemet, inte tvartom. Det ar
svart, det handlar om industriell
kompetens. Fragan ar om vi har nagra effektiva hjalpmedel att administrera forandring, som oeksa kan laras ut. Darmed har vi introdueerat
uppsatsens forsta tema.
Ett foretag kan ha samma namn.
Fagersta fanns fore Linne oeh sysslade redan da med stale Men det behovs storre detaljrikedom for att
presentera vad ett foretag haIler pa
med, oeh da forsvinner snart stabiliteten over tiden. Vad Fagersta gjorde for 100 ar sedan., ja for 50 ar sedan, har inte myeket att ge dagens
foretagsledning i form av operationellt kunnande.
En stabil struktur ar grunden for
ett fungerande kommunikationssystern inom alla vetenskaper yare sig
det galler mojligheterna att beskriva
oeh forsta eller att formedla kunskap till andra. Samma sak galler
foretagens informations- oeh kommunikationssystem. En stabil struktur ar bade fiende oeh van till fore-

tagsledningen. Samtidigt som stabilitet i foretagsorganisation oeh foretagsstruktur gor det mojligt for ledningen att kontrollera vad som hander i foretaget, ar strukturforandringar grunden for foretagets konkurrenskraft oeh produktivitetsutveekling. Bade Avesta, Fagersta,
Uddeholm, Stora Kopparberg oeh
andra foretag, som grundades fore
Linnes tid, har under senare ar haft
svarigheter med sina gamla strukturer. Sambandet mellan struktur,
organisation oeh styrsystem ar uppsatsens andra tema.
Nar foretagsstrukturen andras
blir i allmanhet inte langre det gamla
foretagsspraket (kalla det informations-, planerings- eller styrsystem)
anvandbart for intern kommunikation. Detta galler generelIt, men i en
affarsorganisation sarskilt det alIt
viktigare kunskapskapitalet, som
snabbt blir foraldrat pa grund av den
tekniska utveeklingen. Det ar darfor
inte sa underligt att en foretagsorganisation alltid har en klart konservativ pragel oeh att strukturforandringar saBan initieras inifran, av dem
som beharskar oeh kontrollerar
spraket. Utomstaende krafter maste
till. Mar.~naden tvingar fram forandringar. Agare oeh hogsta ledning initierar forandringar darfor att de ser
nya vinstmojligheter. Varje foretagsledning stravar darfor efter att
finna en sa generell organisation av
foretaget som mojligt sa att man
skall kunna forandra dess inre
strukturer utan att riva upp det interna kommunikationssystemet (foretagsspraket). De foretag som verkar ha lyekats har oeksa synnerligen
komplieerade interna koder oeh regelsystem. 1)
Ibland kallar man dem foretagskulturer. Manga boeker har skrivits

om hur oc-h varfor IBM lyekats sa
bra sa lange. Manga har fragat hur
det kommer sig att av Sveriges 40
storsta foretag grundades tva tredjedelar fore sekelskiftet. Det finns
ffianga olika svar oeh inget ar overtygande, oeh sa bor det naturligtvis
vara med en fungerande foretagskultur som ar en del av det interna
spraket oeh beteendet. IBMs system
ar formodligen inte heller aBmangiltigt. Men det ar just darfor det ar sa
intressant att studera oeh lara sig hur
stora organisationer av manniskor
fungerar i ett sammanhang. Oeh
Sverige har mfmga fOreta:§ sam levt
oeh lyekats myeket lange. Det tredje temat svarar alltsa mot fragan hur
en organisation samtidigt kan vara
bade konservativ oeh radikalt fornyande.

Foretagets komm unika tionssystem
- ett specialsprak for
valkanda problem
Jag har nu infort tre ord fran faekpressens vardagsjargong som verkar
intuitivt begripliga till dess man forsoker forklara vad de star for. Det
var just det Linne gjorde oeh i ett
slag formedlade han en AHA-upplevelse till hela den davarande, vetenskapliga varlden. Han lyekades
darfor att den struktur (verklighet)
om vilken han onskade formedla
kunskap var nagorlunda stabil. Sa ar

1) Se Eliasson-Fries-Jagren-Oxelheim; Hur

styrs storforetag?, lUI, Stockholm 1984.
2) Se Eliasson- Bergholm- Horwitz-Jagren;
De svenska storforetagen, lUI, Stockholm
1985.

dock int'e fallet i faretagets varld.
Darfor har man tvingats fara in en
abstrakt och mer aggregerad mellanstruktur - en organisation. Det
klassificeringssystem som den organisationen motiverar blir faretagsspraket (informations- ellei- styrsystemet). Det ar utomordentligt anvandbart nar det galler styrningen av
ett foretag inom de etablerade verksamhetsomradena. Daremot kan
samma sprak inte anvandas far att
forandra faretagets strukturer mot
helt nya verksamhetsomraden. Men
hur ser det specialsprak ut med vars
hjalp man diskuterar fram de nya
losningar som annu ingen sett?

Organisation oeh sprak
beror av varandra
Vad jag sagt kan tyckas abstrakt,
akademiskt och overkligt. Men det
ar helt fel. Pa fa omraden mater
sprakvetenskapens och filosofins
mest subtila teorier vardagslivets
verklighet som nar det gaUer informations- och styrsystem i ett stort
foretag. Ledningen skall halla ihop
och styra en organisation vars inre
detaljer man kanner daligt och for
vilka en standigt fortgaende inre
strukturforandring ar ett tecken pa
framgang. Pa fa andra grunder har
storfaretag och miljarder i valfri valuta gatt upp i rok sa ofta och i sadan
skala som nar det ganer missuppfattnin~ar om det specifika foretagssprak~ts mojligheter att kontrollera,
styra och farandra ett foretag eller
en ekonomi. Det ar bara att gapa
och svalja.
Ett vanligt synsatt ar att det ar tekniken, uppfinningar, innovationer
som driver pa den ekonomiska tillvaxten. Detta ar i princip ratt, men
helt fel om man tror att teknologin i
snav teknisk bemarkelse svarar for
det mesta av den ekonomiska tillvaxten. Joseph Schumpeter (1943)
understrok "uppfinningen" av dubbel bokfaring som en av den kommersialiserade vasterlandska kulturens aliia storsta innovationer. Oliver Williamson (1970) markerade
iden med divisionalisering av foretag ("the M-form") som den amerikanska kapitalismens stora innovation under 1900-talet.
Darmed har vi introducerat bade
teknik, strukturfarandring och organisationsform samt sprak som betydelsefulla ekonomiska tillvaxtfaktorer. Organisation och specialsprak
utgor tillsammans faretagets kommunikationssystem. Organisationsformen har anpassats bakat till
strukturen och framat till spraket,
som i sin tur utvecklats till att lasa
dagens driftsproblem i foretaget.

Vad beslutar man om
i ett fore tag?
Innan vi gar narmare in pa fragan
hur struktur, organisation och styrsystem hanger ihop kan det vara pa
plats att kort skissera vilken typ av
beslut och aktiviteter i ett industrifaretag som vi diskuterar. Det ar for
detta andamal befogat att anvanda
sig av den triangel som blivit en sa
popular illustration. Vi skiljer i figur
1 mellan tre olika beslutsnivaer.
Den operativa (langst ned), den taktiska och den aUra finaste och oversta, den strategiska.
Pa den operativa nivan arbetar
man med att forbiittra effektiviteten
pa existerande delelement i produktionen (en robot satts in for att gora
samma sak som en manniska tidigare gjorde). Syftet ar kortsiktiga effektivitetsforbattringar. Pa den taktiska nivan samordnas existerande
processer och aktiviteter utan att deras strukturer andras. Investeringsbeslut som har med hojningar av kapaciteten pa existerande produktionslinjer att gara samordnas pa
denna niva. Man gor alltsa samma
sak som tidigare, men i olika kombinationer och tidsfoljd. Organisationens flodeseffektivitet paverkas.
Valdefinierade mal, kontroll och
overblick ar nyckelord for framgang. lore forandringar i strukturen
minskar precisionen i alla tre leden.
Pa -den oversta strategiska nivan
rivs foretagets inre strukturer och
organisation upp. Bitar av foretaget
saljs av eller avvecklas. Andra kops
till eller nystartas helt och hallet.
Det handlar om att se nya kombinationer och fragan. ar om inte exitfunktionen eller "skrotningen" av
kommersiellt omojliga verksamheter ar den aUra viktigaste. Pa denna
avre niva farnyas faretaget. En konflikt med det operativa ansvaret
uppstar. Lapande operativt ansvar
for kortsiktig malsattning och kontroll bar darfor inte fa tynga den
avre beslutsnivan.

Strategiska beslut

(strukturforandrande)
Budget
Redovisning
Taktiska

Det moderna foretage~
agnar sig mer
kommunikation

at

an

tillverkning
Jag har diskuterat denna niva
foretaget i en tidigare artikel. 3) Slut
satsen ar att man pa denna niva inti
har nagon storre anvandning av d
data som skapas inom foretaget or
den pagaende driften, bortsett fra
att dessa data, om informationssy~
temen ar bra upplagda, signalera
nar det bariar ga dfHigt.
Vi har konstaterat att ett effektiv
informationssystem star i ett nar
samband med foretagets organisa
tion. Orsaken ar att matningar a
nagon kvalitet endast kan utfaras p,
nagorlunda sjalvstandiga (auto
noma) beslutsenheter inom fGreta
gen vad galler ansvar, produktion
makt, kontroll osv. Det ar farbindel
serna mellan dessa dimensioner p,
faretagets verksamheter (se tabe1l2
som alltid maste vara nagorlund
valdefinierade. Foretagets organisa
tion kan aldrig beskrivas battre al
dessa interna kDmmunikationslan
kar och farbindelser far paverkan
Som farteckningen i tabell 1 visar a
dessa dimensioner manga. Somlig
ar av formell natur, andra ar reel!.
och synnerligen viktiga for fareta
gets fungerande.
For att klara alIa kopplingar i den
na informationsvaxel behovs mang
manniskor. Det ar inte en tillfallig
het att resursatgangen i stora, rna
derna industriforetag domineras a
insamling, analys och utnyttjande a'
information i olika former, i farst
hand for att leda foretaget i ett inten
sivt pravande, sakande och experi
menterande i syfte att finna battr,
lasningar pa ga~a och nya pro
blem. Forskningsl och utvecklings
arbeten i syfte att utveckla nya pro
dukter och marknadsfaring far at
na de ratta - de betalande - kunder
na ar de viktigaste informationsakti
viteterna som tillsammans drar ave
50 DID av den totala kostnaden i fIer;
av vara storfaretag. 4 ) Den intern:
kommunikationen ar dock ocksa el
tung kostnadspost. Den dominera:
av "middle management", som ha
som framsta uppgift att vaxla ihol
interna informationsfladen. De
handlar bade om formell kommuni

(sC!ffiordni-r.g)
Rapportering
Kontroll
Order, lager,
fakturering, reskontra,
tillverkning, m m

Figur 1: Beslutshierarkin i
storforetaget.

Operativa

(rationalisering)

3) Se Eliasson, G., "Ekonomistyrning fran
V Ds utsiktspunkt: Sanningen iindrar sig hela
tiden", Ekonom;stym;ng, Sundsvall 1984.
Se iiven IVI smatryck nr 176, Stockholm.
4) Fran en pagaende IV!-studie om tjansteproduktion och informationshantering i foretag (Pousette-Lindberg).

kation (skriftlig, data osv) oeh informell (sammantraden, telefonsamtal
osv). Oeh de olika befattningshavarnas befogenheter i de olika korsande
kommunikationskedjorna definieras just av foretagets organisation.
Allt detta blir i storforetagen ett
ganska tungrott system. Eftersom
lankarna har bade djup oeh bredd ar
det svart att uppna "raka ror" vad
galler paverkan oeh informationens
atkomlighet.
Manga mellanpersoner (middle
management) maste till, oeh eftersom den materia som skall kommunieeras uppat oeh nedat ofta ar komplex samt kraver flera personers
medverkan forvanskas budskapen
normalt pa vagen. Eftersom ofullkomligheter i kommunikationslanken dessutom avgor olika enheters
inbordes autonomi inom organisationen tillkommer ytterligare en
orsak till budskapsforvanskning.
Genom att monopolisera eller forvranga lokalt kunnande far man mer
att saga till om.
Detta gar stora foretag trogrorliga
oeh svarinformerade. Hogsta ledningen ar alltid ofullstandigt oeh i
olika grad felaktigt informerad om
vad som hander inne i deras egen
organisation. Man forsoker lokalt
ofta dolja misstag i forhoppningen
att de skall kunna rattas till, aldrig
upptaekas eller att "nagon annan"
skall bli ansvarig.
Ju mer av denna begrans.ade 10kalkannedom pa hogre niva, desto
mindre litar hogsta ledningen pa att
basta mojIiga effektivitet uppnas.
Man vill vara med oeh kontrollera
oeh - beroende pa formen oeh foretagets situation i ovrigt - sa undviker

abell1:
Vad gar man i oretaget?

man misstag men samtidigt kan produktionen storas oeh entreprenorandan inne i foretaget minskas. Det
ar latt att forsta att valdigt manga
losningar pa detta lednings- oeh
kontrollproblem vaxt fram i storforetagen. Det.ar oeksa latt att forsta
att varje forbattring i riktning mot
ett opersonligt kontroll- oeh genomlysningssystem i foretaget, desto
mer kommer den hogsta ledningen
att kunna slappa detaljkontroll oeh
nattvaktsuppgifter inne i foretaget.

Effektivare informa tionshan tering ger
tunnare hierarkier
Den nya informationstekniken
fungerar darfor som en rationaliseringsinvestering pa "middle management" nivan. Tidigare maste en
VD, som ville veta mer om kostnadsutveeklingen i ett dotterbolag
forst fraga ekonomiehefen, som sedan bad "eontrollern", som via ofta flera - mellanled fiek fram uppgifterna fran dotterbolaget. I dag
kan uppgifter ofta hamtas direkt ur
systemet. Den nya tekniken mojIiggor en tunnare oeh mer genomskinlig organisation av storforetagen.
Pa vilket satt astadkoms da denna
storre genomskinlighet oeh kortare
kommunikationsvagar? Den moderna datortekniken, mikroelektroniken ar standardsvaret, ett svar
som i vanlig ordning missar hela
problemet.

Tabell2:
Etter hur manga principer kan
1. Nyskapar, f6randrar organisa- man organisera foreta~et?
tionen
1. Vad man gar (tabeI11)
2. Utvecklar produkter
2. Ledning
3. Skater om sin portfalj
3. Tillverkning
4. Hanterar pengar (bankrorelse) 4. Ansvar
5. "Farsakrar", reducerar risker
5. Malformulering
6. Tillverkar
6. Marknad
7. Marknadsfar och saljer
7. Geografisk belagenhet
8. Utvecklar och utbildar
8. Juridisk form
9. Matsystem (databaser)
manniskor
9. Sarjer for de anstalldas
10. Databehandlingens floden
valfard
(natverk)
11. Kommunikationssystemet-

En meningsfull databehandlil
kraver ratt formulerade proble
oeh meningsfulla data, dvs ett.fung
rande matsystem. Detta ar sarnn
sak som matningar av objekt fit
nagorlunda klara konturer, vars i
bordes organisation ar intressant fl
det problem man onskar losa.
Dessa klara konturer astadkor
nar sjalvstandiga besluts- oeh akti'
tetsenheter (strukturer) bildar b
sen for foretagets organisation Ol
matsystem (taxonomier), dvs en n
gorlunda entydig oversattningsmc
finns mellan strukturer, organis
tion oeh matsystem, inom viiken d
ta om foretaget lagras. Inform
tionssystemet blir aldrig battre :
foretagets organisation, oeh effek
viteten hos foretagets organisati<
beror helt av hur val den fangar v;
som pagar inom foretaget.
Vi ar darmed tillbaka dar vi borj
de oeh pastar att informationss
stem som byggts upp utan hansyn t
foretagets organisation oeh specie]
problem nastan alltid misslyek,
Oeh att informationssystem for (
fungera kraver att man finner l
bra, matchande organisatorisk Ie
ning.
Nar man natt sa langt behovs in
alltid det formaliserade, datorba5
rade, informationssystemet. Det v
den forbattrade organisationen sc
loste foretagets informations- 0
styrproblem. Saval divisionali5
ringsvagen som - pa senare ar - b
lagiseringsvagen har tillkommit sc
en metod att oka foretagets inter
genomlysbarh~t oeh forenkla d,
interna kommunikationen samt c
kunna utkrava ett ratlinjigt oeh pI
eist ansvar.
Divisionaliseringen
uppfan
langt innan nagra elektronikbasel
de informationssystem fanns. Ko
troll oeh paverkan uppnaddes ~
nom mojligheter till jamforelst
Bolagiseringen innebar en ytterli~
re finansiell paverkansmoj ligh~
Det ar inte en tillfallighet att mon
polorganisationer, som t ex dl
offentliga sektorn, med alla mojli
heter forsoker f017hindra att jamf
relsenormer infors i systemet, nag
som alltid okar kraven pa prestan l
i sloa organisationer.
Standardisering oeh modulta
kande har alltid varit medel att up
na jamforbarhet, genomskinligh
oeh battre kontroll; fran kejsareI
Kina, Qin Shihuang, pa 200-tal
fore Kristus for att kontrollera t
nyskapat, jattelikt kinesiskt rike, \
greker, romare oeh Napoleon 1
vara dagar.
Det stora kruxet ar att finna m
dulsystem som ar allmangiltiga inf
den standigt pagaende strukturol
vandlingen, men som samtidigt in

ar triviala neh sam kan inforas utan
att man tappar den operationella
kontrollen.
Nagra sadana universella kommunikationssystem finns inte annu.
Fragan ar om de kan tankas finnas i
framtiden. Jag ar tveksam.
Fornyande verksamhet ar alltid
sokande, provande, chansande.
Konsten ar att upptaeka de nya mojligheterna som alltid dyker upp i en
intensiv sokproeess. Inte heller har
tror jag modern informationsteknologi kan hjalpa till. De uppbyggda
speeialspraken innehaller ingen information for jamforelser.
Jag tror man skall betrakta modern informationsteknologis mojligheter pa ett helt annorlunda satt.
Den kan vara utomordentligt effektiv nar det galler att hetsa fram okad
effektivitet i existerande strukturer,
framfor alIt pa mellannivan i
figur 1. 5) Men ett sprak blir alltid en
del av manniskans personlighet. De
fornyande strukturbaserade och
organisationsforandrande besluten
maste darfor hanteras av en annan
grupp manniskor, med en annan
bakgrund, en annan· installning oeh
en annan uppsattning talanger. Det
ar darfor ett klart snitt bor ga mellan
foretagens agare oeh styrelse a ena
sidan oeh den driftsansvariga ledningen a den andra. Forhallandena
mellan snitten behover - eller tom
bor - inte kanneteeknas av omsesidig forstaelse, samarbetsanda oeh
kompromisser.
N ar alIt fungerar val kan styrelse
oeh agare luta sig tillbaka. Nar det
inte fungerar val ar brutala, strukturforandrande ingripanden 10sningen. Brutalitet utovas inte mot
kompisar. Det kapitalistiska systemets osentimentala organisatoriska
losningar har inte vaxt fram av en
tillfallighet. De svarar mot ett rationellt grundat behov.
Det finns dock ett omrade dar modern informationsteknologi kan
medverka effektivt aven i fornyelseproeessen. Vi har konstaterat att
den nyskapande verksamheten ar
experimenterande oeh inte drar mekaniskt pa existerande kunskapsbaser. Daremot finns en annan, lika
viktig "exit" eller skrotningsfunktion.
Utrangering av verksamheter
bygger pa information om att nagonting gar daligt. Informationen bar
vara precis oeh pedagogisk for att de
brutala nedlaggningsbesluten skall

5) Som vi studerat intensivt i Eliasson-FriesJagren-Oxelheim, Hur styrs storforetag?,
lUI, Stockholm 1984.

upplevas som rattvisa. Informationen bor finnas innan krisen star for
dorren. Har har modern informationsteknologi redan bidragit med
tidig oeh palitlig signalering om forluststallen i organisationen.
Och vi kan forvanta oss att sarskilt
den distribuerade databehandlingen
samt effektiv intern kommunikation
mellan lokala, standardiserade databaser kommer att i hog grad oka
dessa mojligheter till precis genomlysning av affarsorganisationer. Modern informationsteknologis betydelse i fornyelseprocessen handlar
darmed om att dess "organisationsraserande" egenskaper effektiviseraSa
Vi observerar till sist att detta ar
nagonting synnerligen viktigt for en
affarsorganisations langsiktiga overlevnad. Langsiktig framgang i affarer forutsatter ett standigt aktivt sokande, provande och experimenterande. Manga forsok, kanske de
fiesta, misslyckas. For att inte overbelamras med kommersiellt omojliga verksamheter kravs en kompletterande, tidig upptaekt och brutal
utrangering av misslyekade affarsforsok. Effektivitet i detta avseende
kanneteeknar de svenska foretag
som blivit bade stora oeh gamla.
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