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Denna bok riktar sig framfdr allt till de tienstemen
inom niiringsliv och ftirvaltning som i fdredrag och ar-
tiklar men ockst genom handgripliga erfarenheter fett
stifta bekantskap med olika sidor av den administra-
tiva rationaliseringen. Behovet av 6kad information
om AR iir allmiint omviftnat. Bristen pe en kortfattad
och iiveniktlig skrift i iimnet iir kdnnbar. Syftet med
denna bok iir att fylla denna lucka i den f6retagseko-
nomiska litteraturen.

Fiirfattaren presenterar AR-verksamheten med ut-
gEngspunkt frin dess ryften, beskriver den Sdan den
ter sig i praktiken och ger rekommendationer angten-
de AR-funktionens planering och organisation.

Civilekonom Lars Wiberg (f. 19371 iir sedan 1968
chef fiir organisationsavdelningen inom Sveriges Me-
kanf6rbund. Som praktiskt verksam organisations-
konsult och flitigt anlitad fiireliisare inom SAF-RATl,
TBV, SlF, TCO och andra organisationer vet han hur
han skall uttrycka sig fdr att bli fdrstidd av alla parter
som berdres av arbetet med administrativ rationali-
sering,
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Fiirord

Vid flera tillfrillen under de senaste 6ren har jag blivit ombedd

att som fi;rebsare under negra timmar informera tj:instemiin

om vad AR-(administmtiv rationalisering) Ar. En sidan infor-

mation meste bli I'tlig och fir inte vara teknisk.

Vid nigra ti fnllen har man litit kurs- eller konferensdel-

tagarna verdem kursen och genomgiende har man de iinskat

mer information om AR. Jag har da blivit tillftegad om Hmp-

lig litteratur pe svenska och funnit att sedan saknas om man

inte vill lasa 4 000 sidor.
Den har boken dr avsedd att tecka behovet av en kortfattad

och ytlig skrift om AR som iir skriveq fdr alla de tjiinstemiin

som iate sysslar med AR men vilkas arbete fiirr eller senare

blir fiiremel fiir rationalisering.

Min ambition med boken Ar tredelad och kan sammanfattas i

att ftirkJara AR:s syfte med utgengspunkt i den admi-

nistrativa teorin pe ett satt som er acceptabelt fiir prak-

tiskt verksamma AR-mdn

att hemta underlag fdr de teoretiska fiirklaringama i

svensk eller till svenska iiversatt litteratur

att se Engt som miijligt undvika fackuttryck

FOr att fiirsakra mig om att de ta'nkar som framfiirs er relativt

anment omfattade av savel praktiker som teoretiker och ut-

bildniDgsmiin bar jag haft hjelp med granskning av manuskrip-

tet av en referensgrupp. Dessa kolleger har lest manuskriptet

och levererat kritik pa drygt 100 punkter. Praktiskt taget samt-



liga dessa synpunkter har iag tagit hensyn till i det slutliga
manuskriptet.

Jag vill hiir framfiira ett varmt tack till kollegerna i min
referensgrupp fiir de mycket stimulerande och fiir mig liirorika
diskussionerna samt den konstruktiva kritik de levererat.

Som referenspersoner har medverkat: civilekonom fan Ed-
gren, SIAR. fi l . l ic. Bo Ekman, Skandiakoncernen, civilekonom
Conny Johansson, AB Scania-Vabis, civilekonom Sivert Nord-
gren, AB Oittaverken, ciyilekonom I-ars Samuelson, AB
Svenska MEC, intendent Ulf Sondell, SAF-RATI, pol. mag.
Hikan Wiberg, Sveriges Mekanfiirbund samt civilekonom Per-
Erik ohl6n, AB Scania-Vabis.

Till fil. lic. Bo Ekman och professor Dick Ramstritm vill
jag framfiira ett speciellt tack fdr deras vAnlighet att st:illa sina
senaste biicker till mitt fdrfogande i manuskript, Som framgir
av fdrsta kapitlet har Ekman och Ramstrdm mycket peverkat
min beskrivning av syftet med AR.

Bromma i april 1969.

Lars Wiberg



1. AR - En beskrivning med utgingspunkt

frin verksamhetens sYfte

10. Olika uppfattningar om AR

Administrativ rationalisering (AR) vad er det? Fitr att fe svar

pi fr6gan kan man studera litteraturen pe omddet, interviua

persouer som i sitt dagliga arbete har kontakt med AR eller

ta reda pe vad som inger i utbildningen fiir AR-personal Giir

man detta skall man finna att d€t finns flera och inte sarskilt

samstemmiga svar pi frigan. Hiir skall g6ras en dversiktlig

genomglng av ndLgra olika uppfattningar. Det som presenteras

5r inte en futlst?indig inventering av olika uppfattningar om

begreppet A& syftet er endast att redovisa de stora skillnader

som finns mellan olika ftirestSllningal om AR.

Ett kurspaket omfattande tre terminers utbildning presen'

terades hiisten 1967 av en folkbildningsorganisation. Av ut-

bildningsplanen kunde man utlasa att AR iir lika med ADB'

som i sin tur Ar [ka med programmering. Den uppfattning

eleverna lick biir ha varit att AR iir ett annat ord fiir pro'

grammering.
I en ldrobok om AR som publicerades veren 1968" kan man

i fdrordet lesa att melet fiir AR er att Astadkomma iikad

eftektivitet genom samordning.
Ett annat begrepp iin AR Ar KR (kontorsrationalisering)' I

nigra sammanhang framsk)'rntar uppfattningeu att AR er eft

finare ord fiir KR,
I en lerobok som anviinds i utbildningen inom Statskontoretu

stir bl.a,: "foretagsledningen meste acceptera rationaliserings-

organet som en organisationsenhet som har till uppgift att

studera databehandling och beslutsapparat, att bygga upp in-

formations- och styrsystem samt att ompriiva siviil verksam-

hetens mAl och inriktning som dess organisationsstruktur och

handlingsnormer".



En mycket vid uppfattning redovisades av en vetenskaps-
man veren 1968 i en intervju. Syftet med intervjun var att fijr
en arbetsgrupp inom IVA' kartlegga vad olika personer upp-
fattade som AR. Vetenskapsmannen sade att det yttersta syftet
med all administration At att styra mdnskligheten mbt ett ur
mansklig synpunkt sett bAsta mdjliga Hge. Han utgick i dis-
kussionen fren ett u-land som hade gott om ',icke-kiipbara

nyttor", dvs. ren luft, vatten, icke exploaterade natulresurser
etc. Landet ifriga hade d:Lemot ont om,,kiipbara nyttor",
dvs, industriprodukter, Om man ersetter en del av de icke.
ktipbara Dyttorna med kdpbara nyttor, dvs. pabdriar industria-
lisering, biir detta vara bra fiir landets invAnare. Man skulle
seledes totalt fiirbattra deras situation ur rent mdnsklig syn-
punkt. Vade administrativ insats som syftar till att fijra landet
niirmare ett manskligt optimum ar ratioaell, Fdrbettring av
sedana rationella administrativa insatser er AR.

Sef man dAremot till den andm ytterligheten kan exemplet
hemtas fr6n ett hiigindustrialiserat land. I detta land utvecklar
man de ktipbara nyttorna (exempelvis syntetiska tvattmedel)
fdr att i utbyte mot dessa nyttor avste fuen knappa icke-kiip-
bara nyttor (exempelvis rent vatten). Det er tenkbart att den
totab manskliga situationen fdrsamras genom detta byte. I
detta Ego ar administrationen inte Ungre rationell varfiir inte
heller rationalisering av denna administration er AR.

Kontentan ay vetenskapsmannens syn pi AR Ar att ner
administrativa etgiixder fiirbettrar den totala miinskliga situa-
tionen iir rationalisering av dessa insatser lika med AR. Be-
greppet AR definieras siledes med utgingspunkt fuen om
milet fiir den administrativa iosatsen ar iinskviirt ellef ei,

M - r u p p o r t e n

Den s,k. M-rapporten "AR-behov av iikad samordning,,!
publicerades hitsten 1966 och har haft stor betydelse ftir upp-
fattningen om vad AR er.

Man definierar AR sisom "etgerder som vidtas i syfte att
6ka kontorsarbetets produktivitet eller nA kostnadssenkning',.
Dessa Atgerder delas in i fyra huvudomrAden, niimligen
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1. Organisationsiationalisering
2. Beslutsrationalisering
3. Systemrationalisering
4. Resursdimensionering

Rapportens beskrivning av huvudomridena eterges nedan:u

Oryanisanon$ationaliseing sJItar titl att skapa organisatoriska be
tinielser fiir €n effektiv styming av verksamheten. Omredet inne
fattar bl.a. fiiljande delproblem

mdllormulering
orgarisatoriska riktlinjer
ensvarsfitrdehing
arbetd6rdelning
planering, ssmorilning och konholl

Med "effektiv styrning" Eenas basta mitjliga effekt Eed t geng-

tga resurser.

Beslutsrationalisering sftar till att hiija kvaliteten pa de beslut som
fattas. Detta ftir att miijliggiira rationella beslut bdde vad avser
verksamh€tens inrikming och dimensionering av resu$er' omrAdet
iturefattar fiiljaode delproblem

beslutsriktlinier ftir b€slutdattande inom olika ansvarsomraded

beslutsmodeller, alvs. de faktorer som skal fe inverka pa olka
beslut

beslutsparamehar, dvs. regler fdr beslut wrder olika fiirutsiittningar

Systemration1lisering s]'ftar tifi att skapa de tekniska fdrutsett-
nineama f i j r  m ral ionel l  beatbelning och f lamtagning av beslute
undlrbg och annan informalion. Delproblem inom omrade! iir bl'a'

nuvannde systemlbnf sattningar

lya fdrutsettningar och mAl

preci.ering a\ ;nformrtion'behov. frekvenq. volvmer elc. saDt raP
porlulfonnning och urformning av andra dokument

konstruktion av databehandlingssyst€m och rutiner med beaktande
av integrationsmitjligh€ter och maskinell databehandliig

klassilicerhgsregler

arkiverngsregl€r

R e sw sili m e nsio n efi n g iltTref attar f itliande delprobled

analys av kontorskostnadema och kostnadema fiir olika produkter
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dimensio!€ring av personella r€surser av olika kategorier och i
semband diirmed befattningg och meritverdering samt arbetsEiit-
ning och prestationsv:irdeing

dimensionering av andra tesurser i koDtorsprcduktionen och utar.
betande av utrustningsplater
standardis€ring
lokalplanedng

Mellan de fyra huvudomridena fintrs se starka samband att
inga skarpa grdnser kan dras. Ner man liiser ett avgrAnsat
problem meste man i alknanhet ta hensyn till fdrutsettningar-
na inom andra problemomriden och dessas inbiirdes peverkan.
Sedan IVA-rapporten publicerades har den fungerat som en
referenspunkt i de diskussioner som fiirts inom AR-omredet.
Rapporten har haft stor betydelse vilket kan belysas med att
ftiretag har omvandlat de fyra huvudomredena inom AR till
organisatoriska enheter. Rationaliseringsavdelningen har sile-
des indelats i fyra ansvarsomrAden - ett fdr respektive ratio-
naliseringsform.

M-npporten har dock utsatts fdr kritik bl.a. f6r att den
ger en itatisk beskrivning av AR-arbetet och endast tar med
en del av AR - den pi ling sikt minst vasentliga. Vi skall
&terkomma till denna kritik i slutet av dstta kaDitel.

11. Riktig eller Sudamalsenlig beskrivoing

Av ovansteende genomgang fdlier att det finns flera olika
uppfattningar om vad AR iir. Skillnaden mellan dem kan
vara mycket stor som t.ex. AR = programmering och AR= de
etgerder som vidtds fiir att fitrbattra de administrativa insatser
som syftar till att fiira menskligheten nermare en miinskligt
optimal situation.

Vi vill inte vardera negon av beskrivningarna som riktig eller
felaktig. Det iir mer meningsfullt att bediima om en beskriv-
ning iir andamelsenlig eller ej. Denna beddmning kan bara
giiras om man klarar ut vilket syfte man har med beskriv-
nmgen.

Syftet med ver beskrivning av AR iir att informera i fitrsta
hand personal som inte yrkesmdssigt sysslar med AR om vad
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AR ar. Detta f6r att fiirbettra miiitigheterna att bedriva AR i

fiiretag och fdrvaltningar. Vi har inte nigon ambition att ut-

bilda rationaliseringsmen utan inskriinker oss till en fiirhopp-

ning att kunna bidra till att dka fiirsteelsen fiir AR, dess syfte

och samband med iivriga verksamheter i fdretaget samt de

principer man arbetar efter.
Fdr att fdrklara syftet mrii AR och dess inriktqing meste vi

setta in verksamheten i sitt sammanhang i fiiretaget. Vi skall
giira detta i en teoretisk modell.

1e Inh€ssentnodell€n"

I fig..l finns den s.k. intressentmodellen avbildad. Modellen

visar att ftiretagct fiir sin existens iir beroende av bidrag frin

intresssnterna - kunder, leverantiirer, egare, anstelda etc.

Fitr att intr€ssenterna skall fortsetta att lamna sina bidrag i

form av vator, arbetskraft, likvida medel, krediter etc mAste

fiiretaget bmna beliiningar i form av litn, goda varor, utdel-

ning, betalning fiir varor osv.
Intressenternas krav pi beliiningar er beroende av vilka

alternativa anviindningsomrdden som finns fiir deras bidrag.

Om en an$A[d kan fer avsevArt hiigre l6n i ett annat fiiretag

bedtimer han relationen mellan bidrag och belitning som ofdr'

men[g och flyttar till det andra fdretaget.

Intressenternas alternativa anvendning av sina bidrag fiir-

endras stiindigt. Genom litneiikningar i andra fiiretag blir

alternativet "fl'tta till annat fdretag" mer lockande fdr den

anstiillde. Om en konkurr€nt kan erbjuda en likverdig produkt

till liigre pris eller en bettre produkt till samma pris ter sig

alteinativet "ktipa ften den andre levarant6ren" mer lockande

fiir kunden.
Vi kan beskriva bidrags-beldningsrelationerna och intlessen-

ternas alternativ vid ett visst t lfe e och som samlingsuttryck

fiir bidrag, beliiningar och alternativ anvenda termen fiirut-

sAttningat.
Fdrutsittningama iir aldrig helt stabila. I €! konlunkturupp-

geng kever foretaget mer bidrag i form av arbetskraft fdr att

miita kundernas krav pi mer produkter. I en koniunkturned'
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geng sker motsvarande fiiriindring et andra hAllet. Fdretaget
Ar *injbad och kan anpassas till fiirAndrade fiiruhattningar
se ftinge f,iidndringarna pendlar kdng ett stabilt medelvdrde.

Om det diiremot intdffar varaktiga fiirtndringar i fiirut.
seittningama et ett visst hSll kriivs mer genomgdpande etgar.
der fiir anpassning till det Dya jemvikhHget.

Pe kort sikt ar det mitjligt att endra bidrags-beliiningsrela-
tionerna mellan olika intressentgrupper. Krav pe hiigre liiner
fren de anstallda kan dverfijras till htigre priser fiir kunderna
under fiirut$dttning att kunderna inte har andra alternativ som
i detta nya lage bediims som fitrmenligare. I varje fiiriindring
av det beskrivna slaget fiirsemras even fiiretagets liinsamhet
matt i iiverskott, dvs. skillnaden mellan liipande intekter och
kostnader.

Det ovansteende resonemanget fdrutsatter att beliinings-
mangden i fiiretaget ar konstant. I den dynamiska miljii som
ftjretagen verkar i sker en stiindig fiirskjutning av ftirutsatt-
ningarnas iemviktsbge. Detta beror pe att intressenternas krav
aikar net vArdet, ur intressentetnas synpunkt, av alternativ-
aDvandning av deras bidrag iikar.

,Kunderna erbjuds bettre produkter till samma pris eller lik-
vardiga produkter tiu legre prfu av konkurreqterna. De an-
sta[das kmv pi liineiikningar iir ea fiiljd av lainetikningen i
andra fiiretag etc,

I detta !:ige kan d€n konstanta beliiniogsmengden inte leng!€
omplaceras mellan intressentema, den meste 6kas. Alternativt
kan behovet av bidrag fiir att skapa en given beliiningsmengd
minskas.

Beldningsmengden kan iikas genom utveckling av ur kun-
dernas syrpunkt sett mer vardefulla produkter. Detta kallar vi
produktutveckling. Behovet av bidrag fdr att producem en viss
beliiningsmengd kan minskas genom rationaliseringsinsatser.
Om man kan producera en given produkt med en insats av
tvAhundra i stallct fitr tlehundra timmar kan man endera
s:inka priset, iika liinema eller iika tiverskottet,

A[a de etgarder som vidtas fiir att anpassa fitretaget till
fairdndrade fiiruts?ittningar och som har tiU syfte att iika
totala beltiningsmangden i relation till bidragen kallar vi hiix
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Fig. 1. Inttessentmodell€o.

fiir utvecklingsarbete. Utvecklingsiusatserna ben:imns efter

den inriktning de har sisom produktutveckting, utbildning'

administrativ och produktionsteknisk rationalisering' etc'

AR - en form av utYecklingsarbete

AR er en form av utvecklingsarbete och skall bediimas och

planeras iiimsides med andra former av sedan verksamhet'

Det fiiretag 6om av$el frin utvecklingsinsatser och som

fiirsiiker Yeltra iiver iikade krav fren en intressentkategori pe

en annan i form av fiilsiimrad bi&ags-beliiningsrelation

minskar i allmiinhet Aven sitt eget iiverskott' Genom detta
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dverskott skapas resurser fdr att bedriva utvecningsarbet€.
Dbrav fiiljer att om man avster fren utvecklingsverksamhet
6kar behovet av utvecklingsarbele successivt samtidigt som
resurserna fiir utveckling minskar.

Det gamla ordspriket som sAger att n6r n6den er som stdrst
6r hjiilpen som niirmast galer inte altid fiir fdretagens ut-
veckling. Nbr behovet av utvecklingsinsatser :ir som stdrst
kan resursema vara som minst.

Ner resurserna ar sm6 och behoven stora krevs en herdare
prioritering mellan olika former av utvecklingsarbete. Man
tvingas prioritera de kortsiktigt ldnsamma insatserDa fdr att
skapa resurser fdr mer Engsiktigt verkande verksamhet.

I detta liige pester vi att den folm av AR som vi framdeles
kommer att kalla KR er den ijverEgset mest lonsamma in-
vesteriog som kan giiras. KR iir kostnadssankande rationali-
sering diil eGrbetalningstiden fiir en investering ofta kan tigga
mellan 2 veckor och nigra m5nader.

Pa Hng sikt (5-10 er) kan inget fiiretag leva pe att succes-
sivt senka sina kostnader, En elementer sanning som air ett
genomgAende tema i denna skift er att kostnadema i sig
sjblva iir ointressanta, skilloaden mellan intakter och kostnader
Ar intressant. Denna skillnad kan temporert itkas genom kost"
nadssenkande rationalisering, pA l6ng sikt meste dock intek-
terna tas med i bilden. Pa leng sikt Ar produktutveckling, ut-
bildning och andra former av AR dn KR mer vasentliga an
kostnadssankande KR-aktioner.

13. Syftet mer! AR

AR 5r nu inplacerad i fiiretaget som en av flera utvecktings-
funktioner. Med hjiilp av intressentmodellen beskrevs det ge-
mensamma syttet iijr utvecklingsverksamheten. Vilket iil de
det sAryreghde syftet med AR?

Syftet ak att paverka det admini.strativa systemet i riktning
mot en hi;gre administrativ effektivitet. Darmed har vi avea
sagt att AR Ar ett samlande begrepp fitr aua egiirder som vid-
tas med detta syfte. Se fig. 2.

Om syftet med AR iir att p6.verka det administrativa syste.

t6



Adminislrativt

Administrativ
ef{ektivitet

Fig. 2. Sambandet melian AR, det administrativa systernet och admi-
niatrativ effektivitet. Ki;ll.ai Ek::f.tan, Bo, "Beslutssystem och beslutsratiG
nalisering", Sthlm 1969.

met mot hiigre effektivitet bitr man i valet mellan olika AR'

insatser valia den som totalt sett ger den basta effektivitets-

fitrbettringen. Dermed paverkar de mitjliga effektivitetsfitrbatt-

ringarna AR-insatsemas inriktning.
Vi har nu fdrt in tve nya begrepp i diskussionen ndmligen

administratiyt system och administrativ effektivitet' De bada

begreppen skall behandlas ganska ingiende
Fiirst skall yi behandla den ildre organisationslaran och

den nyare systemteorin fdr att fi underlag till en beskrivning

av vad som menas med ett administrativt system. Fijrst ddr-

etter kommer vi att ta upp begreppet administrativ effektivitet.

14. Fiiritelnings- och samordningsproblem

Den eldre organisationsliiran seg som det framsta problemet

att fajrdela arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter mellan

olika organisatoriska enheter. Man seg organisationsfr6gorna

i huvudsak som fajrdelningsproblem Ftirdelningen skulle ske

i tve dimensioner. Horisontalt fiirdelas arbetsuppgifter och

vertikalt fijrdelas ansvar och befogenheter. Se fig. 3

Man understriik behovet av kontroll och lydnad och de olika

enheternas handlingsfrihet begrensades starkt.u Den eldre orga-

nisationsleran inneheller en mangd tumregler fiir god organi-

sation som t.ex. enhetsbefdl, tjdnstevagens princip, regler f6r

kontrollspannets storl€k (antalet direkt underste da) etc.

En alltmer komplicerad teknologi, allt stijrre tijretag samt
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Fig. 3. OEanisation som fiirdelningsproblem.

peverkan ften andra vetenskaper sesom sociologi och informa-
tionsbehandling har fiirt iiver s],len pa otganisationsfregorna
ften fiirdelnings- till samordningsproblem.

Man har 'lillsvidare iivergivit ambitionerna att ge bestemda
rekommendationer fiir hur organisationen b6r vara uppbyggd
fitr att ist?illet uppehilla sig vid hur deq faktiskt fungerar"."
Detta nyare betraktelsesdtt kan vi kalla systemtetrkaode efter-
som vi betraktar fdretaget som ett system.

Fiiretaget som system

System kan definieras som "en samling enheter med vissa
egenskaper der det mellan enheterna och mellan dessas egen-
skaper rader vissa samband". Ser vi pe ett tillverkande fiiretag
kaD vi htt konkretisera definitionen.

Enheterna fu t.ex. avdelningar fiir inkitp, tillverkning och
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fdrsaljning. Dessa enheter har vissa egenskaper "kunna kiipa",
"kunna producera", "kunna salia". Mellan eoheterna reder

samband si tillvida att tillverkningsavdelningen dr beroende av

att inkiipsavdelningen kiiper riitt produkter i ratt tid annan

stannar ti l lverkningen Fiirsii l jningsavdelningen ar beroende av

att den tillverkande enheten kan producera de produkter som

kundema vill ha. Inkiipsavdelningen 6r beroende av att fiir-

sdljningsavdelningen tar in de pengar som inkitp behiiver fiir

sin verksamhet etc.
Det finns iven samband mellan enheternas egenskaper. Om

fiirsiiljningsavdelningens egenskap "kunna sdlja l0 000 enhe'

ter" andras till "kunna selja 15000 enheter" meste even till-

verkningsenhetens egenskap "kunna tillverka" andras i mot'

svarande grad,
Vi kan even se system sesom en kedja av aktiviteter som ar

beroende av varandra och som sammanfogas i syfte att pro-

ducera en given produkt.'" Detta scnare betraktelsesAtt bort-

ser fran vem eller vilka som utfiil en viss aktivitet och ser

enbart till beroendet mellan aktiviteter sammanbundna till

kedjor eller fliiden och till aktiviteternas sylte.

Integrotion

Integration ar ett matt p6 beroendefiirhellandet mellan olika

delar av organisationen Mellan inkiipsavdelningen och till-

verkningsavdelningen ar beroendefitrhedlandet starkt vilket

inneber att integrationen mellan avdelningarna ir htig

Om vi undersiiker orsaken till detta beroendeftirhelande

skall vi finna att avdelningarna svamr fijr olika delar av sam-

ma fl i jde - en kedja aktiviteter med det gemensamma syftet

att producera en vara. SkAIet till att integrationen er hiig mel-

lan inkiipsavdelningen och tillverkningsavdelningen dr siledes

att beroendet meltan de aktiviteter de berda enheterna utfair er

starkt.
Funktionell organisation (avdelningar fdr inkitp, tillverkning,

fitrseljning etc.) innebar hiigre integration dn produktorganisa-

tion (avdelning fiir produkt A, produkt B, produkt C) der

varje avdelning svarar fdr samtliga funktioner f6r etr produkt'"
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Aven andra systembeskrivningar kan giiras An dessa tve en.
hetsuppbyggda och aktivitetsuppbyggda system. Man kan t.ex.
beskriya den sociala strukturen, normstrukturen eller viirde.
ringsstrukturen i fdretaget som system. Fdr vert syfte Ar de
tve nAmnda betraktelsesetten tillfyllest och vi skall forts?itta
ett resonemang om fiiretaget som ett styrt system uppbyggt
av enheter.

Systemrclationer

Verksamhetetr i ett tillverkande f6retag kan indelas i admi-
nistrativa (informationsbearbetande) och produktiva (material-
bearbetande) enheter, Dessa enheter sammanbinds av infor-
mations- eller materialfliiden. Vi kan betrakta fiiretaget som
ett system uppbyggt av sedana administrativa och produktiva
enheter, Var och en av dessa enheter kan ocksi betraktas som
system.delsystem i det stdrre systemet som i detta fa 

 

er fiire-
taget. Aven dessa delsystem kan ses som uppbyggda av admi.
nistrativa och produktiva enheter eller delsystem.

Vi kan se fiiretaget som besteende av kontor och verkstad,
dvs. en administrativ och en produktiv enhet. Ser vi bara till
verkstaden skall vi finna att den kan indelas i administrativa
enheter (arbetsledning) och produktiva enheter.

Detta faktum att vi kan beskriva ett system med olika
detalinoggrannhet - p6. olika beskrivningsnivier - ar viktigt
fdr systemtinkandet och den administrativa rationaliseringen.
Beskdver vi ett system i grova termer anvender vi en hiig
beskrivningsnivi.. GAr vi ner i detaljer kommer vi ner pA suc-
cessilt legre beskrivningsniveer.. Om tv6. angrd.nsande del-
system beskrivs sA att de iflte iiverlappar varandra air de be.
skrivna pi samma beskrivningsniv6.

Begreppet beskrivningsnivE. er av grundHggande betydelse i
rationaliseringsarbetet eftersom den mdnskliga hjirnan inte
samtidigt fitrmer att hAla samman alla de . komplexa ftirhil-
landen som finns i ett fitretag eller en stor del av ett fd,retag.
Enligt teorin om o<iverblickbara system'" arbetar vi oss d?irfiir
fram frin hiiga beskrivningsniv6er - diir grdnsdragningar och
sammanhang mellan de stora delsystemen katr giiras med stor
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Bsslwsunderlag

Omvandlas med
beslutsregler

Fig. 4. Beslutsprocess. Kd ar Ramshijm, D., "Systemplaflering", Sthln
1969.

precision utan att ge in i hur systemen arbetar internt - till

ldgre beskrivningsnivier,
Det som nu diskuterats brukar kallas systemteorins rela-

tivitetssats. Enligt denna sats ingir vade system som en del

av ett stdrre system, och kan eYen brytas ner till delsystem.
Vade system har alltsi relationer dels till ijverordnade system

dels till sina egna delsystem dels till sidoordnade system.
I ett fdretag som iir uppbyggt av administrativa och produ-

cennde enheter har de administrativa enheterna till uppgift
att styra de producerande enheterna. Detta sker genom att de

administrativa enheterna producerar styrimpulse! som pever-

kar de producerande enheterna att agera pe iiDskat sett.

Beslutsprocessen

Den process i vilken information (beslutsunderlag) omvandlas
till beslut kallar vi beslutsprocess. Omvandlingen av besluts'

underlaget sker med hjiilp av beslutsregler som anger hur iq-

formationen skall behandlas. Beslutet anser vi vam en styr-

impuls som ar avsedd ftir styrning av ett styrobjekt. Besluts-
processen framgir av fig. 4.

I denna beskrivning skiljer man mellan tre typer av besluts'

underlag.
Information om m6let anger vad syftet er med beslutsfattan-

det. Om man avser att peverka ett stFobjekt (fiirs?iljnings-
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avdelningen) pe visst sett kan mAlet anges som "selj 10000
enheter av produkt Product",

Alternativen avser information om de olika siitt pe v ka

man kan uppn6, melet. Dtektfiirsiiljning, postorderfiirsiiljning
etc.

Beslutsfaktorema slutligen iir de olika fiirhe[anden som p6-

verkar beslutet - valet av handlingsalternativ. Fiir ett beslut
om vilken av tve alternativa produkter som skall tillverkas
kan beslutsf aktorerna vara

fiirventad f ijrsaljning
introduktionskostnader
tillverkningskostnader
mit jligt f itrseljningspris
teckningsbidrag
anstrangning av likviditet
tekniska fiirutsdttningar att tillverka etc.

Vi ser att malet kommer frin en iiverordnad beslutsprocess.
Beslutet kan utgiira mel i en underordnad beslutsprocess. Der-
med kan vi beskriva iiven beslutsprocesserna i fdretaget sesom
system. Besluten fattas ju iute endast med melen som under-
lag, Aven information om beslutsfaktorer och altemativ meste
tillfiiras beslutsprocessen. Denna infoimation hamtas fuen
olika hill i och utanfiir ftiretaget och transporteras till be-
slutsenheterna dar b€sluten fattas. Dessa enheter kallas i det
fiiljande ftir beslutskomponenter.

Vi kan sammanfatta det senast sagda med att beslut fattas
av beslutskomponent€r genom omvandling av beslutsunderlag
som hamtas frin andra beslutskomponenter och fren intorma-
tionskompoDenter. En informationskomponent ar en enhet
fran vilken andra typer av beslutsunderlag an mal kan hemtas.
Sambandet mellan olika beslutskomponenter och mellan be-
sluts- och iDformationskomponenter uppratthells med hialp
av kommunikationskanaler.

Betraktar vi fiiretaget som ett system av beslutsprocesser
kan detta beskrivas genom att vi beskriver beslutskomponen.
ter, informationskomponenter och kommunikationskanaler.

PA hiig beskrivningsniva kan vi se ett beslut som p(odukten
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Fig. 5. Bestutsprocessen. Beslutskofiponentcrna er 6ver_ eller underord'

Ds-de varandra och sammanbinds med varandra och med infomations-

komponeutema av kommunikationskanalena.

ften en beslutsproc€ss. Pa legre beskrivningsnivi Ar ett visst

beslut resultatet av en kedia beslut der vate efterfitliande

beslut Ar underordnat det tidigare. En detaljemd beskrivning
(tig beskrivningsnive) av hur ett beslut kommer till tar seledes

hansyn till att ett visst beslut arbetas fram etappvis. Vilken

beskrivningsnivi man vdtjer iir beroende av vilket syfte man

har med beskrivningen. Det ar dock vtsentligt att ha klart fiir

sig att beslutsprocessen omfattar betydligt mer iin det slutliga

formella faststellatrdet av Yilket handlingsalternativ som skall

valjas.
Om man vill fiirendra beslutsfattandet i ett ftiretag hjalper

det silunda inte om man enbart ser till den slutlige besluts-

fattarens agerande, Man meste fiilja processkedjan flera steg

tillbaka.
En beskrivning av beslutsprocessen pe liigre beskrivnings-

nivi iin beskrivningen i fig. 4 framger av fig. 5.
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15. Det ailministratiya system€t

Det administrativa systemet brukar betecknas som planering,
verks*illighet och uppfiiljning. Systemet kan delas in i delsys-
tem fiir planering, verksallighet och uppfiiljning.

Planering innebdr enligt en kiilla" att man angel mil, anslar
resurser och faststeler handlingsnormel, I detta sammanhang
avses med normer att man skall ange hur verkstelUgheteB skall
ge tiil fdr att man med tiUgang ga resurser skall uppni malet.

En annan fttrfattare'1 menar att planering inneber att man
successiyt begrensar antalet handlingsalternativ. Tanken kan
exemplifieras med fiiljande kedia av beslut:

tillverka verkstadsprodukter
tillverka verktygsmaskiner
tillverka fdsmaskiner
tillverka numeriskt styrda fuesmaskiner
tillverka sma NS-ft iismaskiner
tillyerka tva typer ay sma Ns-ftAsar
tillverka 40 st sma NS-friisar
tillverka 8 st under januari
tillverka 2 st yecka 2 etc,

Det administrativa systemet kan uttryckas som i fig. 6.
Planeringssystemen kan avse olika Eng sikt. Det itversta

systemet som producerar en grov plan med flera mtijliga hand-
lingsaltemativ kan avse 5 ars sikt. Nasta planeringssystem kan
som produkt sbppa ut en ettirsbudget. Det tredje planerings-
systemet kaB avse den operativa planeringen, dvs. planering av
den direkta verksta[igheten. Uppfdljningen slutligen tianar till
att stemma av utfallet fren verksteuigheten mot de olika
planerna och ge impulser till att endra planema, Samtliga
planer tjanar som underlag fiir att styra verksamheten mot
Engsiktigt iinskade m61, Darmed kan vi kalla planerings- och
uppfitljningssystemen fiir styrsystem. Det verkst?illande syste-
met kallas de operativt system.

Vi har nu anvent ganska menga sidor fiir att fdrklara vad vi
menar med det administrativa systemet, dvs. det system som
vi v 1 peverka mot hiigre adminislrativ effektivitet med hjelp



Planering (leng sikt)

Planering (kort sikt)

Operativt system
Verkstellighet

Uppfttlining

Fig. 6. Det administrativa systemet.

av AR. Det iir ntidviindigt att ha skillnaden i betraktelsesett
klar fiir sig mellan i ena sidan den Aldre organisationsHran

som seg organisation som ett fiirdelningsproblem och 6 andra

sidan det modernare synsettet som se! organisation som ett

samordningsproblem. Den nyare synetr betecknades system-

tankande, Vi beskrev tve siitt att se system som "en samling

enheter" och som "en kedja aktiviteter". Integrationen i fitre-

taget auvendss fiir att knyta ihop de tve synsetten. Slutligen

behandlades styrning och beslutsprocessen som vi vill se som

hela den kedja av pi varandra fiiljande beslut som leder fram

till verkstallighet i det operativa systemet. Beslutssystemet iir

uppbyggt av ett antal besluts- och informationskomponenter
som sammanbinds med kommunikationskanaler.

Kopplar vi ihop resonemanget om beslutssystemet med det
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administrativa systemet planering, verkstiillighet, uppfiili'ing,
ser vi fiiljande sammanhang:

Femarsplaneringen er en beslutsprocess som mynnar ut i
ett beslut i form av en faststiilld femirsplan. Denna ligger till
grund - utgiir mil fiir - ettersbudgeten vars framtagande er
nesta beslutsprocess. Ettersbudgeten uttrycker mAlet fiir den
operativa verksamheten under innevarande er.

Vi skall avsluta detta avsnitt med ett konstruerat exempel
- AB Maxprofit - i avsikt att ytterligare konkretisera det
sagda.

AB Maxprolit

AB Maxprofit tillverkar kengsniiren, Fitrseljningsavdelningen
som bester av fiirsiiljningschef och tre seljare er det dalsystem
i fiiretaget som vi i detta exempel er intresserade av. Den
styrande enheten antar yi dr fiiretagets VD, Hans uppgift iir
att formulera melet fiir styrobjektet och med styrning av olika
slag piverka objektet att uppne melet.

I fatretagets budget finns angivet hur mycket som skall s5lias
och tillverkas samt omkostnader och investeringar. Vidare
finns en likviditetsbudget.

Budgeten fiir det nermaste eret 1969 har gjorts upp dels
med lt'dnsyn till en grov femirsplan, dels med hiinsln till vad
som Ar rimligt att fiirventa sig under det kommande eret p.g.a.
marknadsutveckling, tillgdngliga resurser etc.

VD:s uppgift ar att samordna verksamheten inom de olika
delsystemen som i detta fall antas vara ekonomifunktionen
samt inkiips-, tillverknings- och fiirsiiljningsfunktionerna. Sam-
ordningen innebar att de olika komponenternas (d€lsystemens)
egenskaper motsvarar eller kompletterar varandra. Tillverk-
ningsfunktionen skall tillverka se mycket som fdrseljningen
kan sdlja och vice versa. lnktipsfunktionen skall kiipa in de
produkter som tillverkningen behiiver. Ekonomifunktionen wa-
rar fdr likviditetsplaneringen samt fiir att de andra delsyste-
men f6r den ekonomiska rappo edng som krevs fdr styr-
ningen under eret. Det fiirsta klavd pa gzgrsl.lning fu att en-
hetemas mal iiverensstammer.
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Fig, 7. AB Maxprofits bEdget- och mpportsystem.

Fig. 7 visar AB Maxprofits budget- och rapportsystem'

Bilden kan kommenteras med att

VD faststaUer s-ersplan och l-&rsbudget

l-Arsbudgeten bester av ett antal delbudgeter som :ir

samordnade med varandra

inom ramen liir investeringsbudgeten m6ste VD fatta sina

beslut i investeringsfrigor. Om VD pe basis av de rappor'

n



ter han fer inte vi he a sig inom ramen fiir budget har
han befogenhet att endra fiirutsettningaina fitr investe-
ringsbudgeten genom att andra hela l-ersbudgeten

omkostnadsbudgeten berdr samtliga delsystem

tillverkningsbudgeten er styrande ftir inkitp och tillverk-
nlng

fiirsiiljningsbudgeten uttrycker fiirsiiljningsavdelningens
mil och

likviditetsbudgeten uttrycker de resurser i form av likvida
medel som kdvs fiir att uppfylla iivriga avdel-ningars mil

Jamfitr vi detta resonemang med fig.6 se ser vi att femars-
planen framkommer ur ett planeringssystem som 6r iiverordnat
ettarsbudgeteringen, Denna Ar i sin tur itverordnad den liipan-
de planeringen ftir inkiip, tillverkning och fiirsiiljning, dvs. den
operativa verksamheten.

Fren rutorna VD, Inkitp etc. utger pilar merkta "Info".

Dessa symboliserar information om den liipande verksamheten
under aret och vidarebefordras i detta fall till ekonomiavdel-
ningen. Hiir sker sammanstdllning till rapporter fiir de olika
enheterna. Detta ar vad vi i fig. 6 kallade uppfiiljning, dvs.
kontroll av att verksamheten utvecklas i riktning mot melet
se som det uttrycks i budgeten. Skulle rappofterDa visa att
verksamheten awiker fren ijnskad kurs kan antingen ku6en
korrigeras eller milet eDdras. Korrigering av ku$en kan ske
inom avdelningarna - man har iu tidigare stemt av melen
mellan de olika enheterna. Om deremot mAlet maste andras
skall de iivriga enheternas mal ockse endras. Visar det sig att
filrsdljningsavdelningen felbediimt marknaden och att man
kar' sd'Ijz 25 7" mer an vad som framgir av budget de meste
iiven tillverknings-, inkiips-, likviditets- och omkostnadsbudge-
terna andras i motsvamnde utstdckning. Pilarna som gir frin
VD upp till 5-6rsplan och ettarsbudget avser aven att symbo-
lisera denna mijjlighet att liipande fdrij.ndra budget.

Vi skall nu se lite qiirmare pa fijrseljningsavdeloingen. Be-
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slutskomponenten VD har genom budgeten uttryckt melet
"selj 10 000 par skosniiren" vilket utgiir styrimpuls till fiirsiilj-
ningsavdelningen.

Enligt fig. 4 ar detta mal ett av de tre olika former av be-
slutsuDderlag som beslutskomponenten, ftirseljniDgschefen, be-
hiiver fiir sitt beslutsfattande. De andra tv6. var "handlines-

alternativ" och "beslutsfaktorer".

Vi antar att man fitregeende ar selt 9 000 par skosniireo. Det
innebar att fiirsiiljningen maste ijkas fiir att melet ska nes.

Alternativen er i detta fall "itkade reklaminsatser" och
"h6.rdare bearbetning av de stora kunderna". Beslutsfaktorerna
dr infomation om alla de fiirhalhnden som kan tjiina till att
belysa ftir- respektive nackdelar med de bida alternativen se-
som kostnader, personalbehov, tillging pi likvida medel, fiir-
vantade resultat etc. Okad bearbetning av de stora kunderna
kanske krever anstelhiDg ay ytterligare en siiljare. Detta krdyer
annonsering efter befattningshavaren, introduktion i arbetet
etc. som tar tid. Alternativet "ijkad bearbetning av stora kun.
der" faller pe att insatsen inte kan settas in fiirran under
senare halyan av aret varefter effekten i form av 6kad fairs:ilj-
ning leter venta pe sig ytterligare tve menader. Man beslutar
a tsa om reklaminsatser.

Beslutskomponenten fiirsiiljningschefen fattar fler beslut.
Han bryter ner milet 10 000 par till delmel per minad och
fiirdelar dessa pi de tre sdljarna,

Till fdljd av det myckna skridskoekandet under sportlovet i
februari ar efterfrigan pl skridskosniiren stor i januari. Frin
tidigare 6'rs fiirsaljningsrapporter inhdmtar fiirsaljningschefen
att man brukar ha 75'l av erets omsettning i januari. Januari
skall seledes ha ett fijrseliningsmel av 1 500 enheter. Distrik-
tet som siiljaren Krange har brukat svara fcir 40 "/. av januari-

fiirsiiljningen. Kr?inge fAr fijrsiiljningsmelet "600 par". Infor.
mationen om tidigare 6rs ftirseljning liimnas frin ekonomi-
avdelningen som i detta fall dr informationskomponent.

Den enskilde saljaren som har sitt mel per period er nasta
beslutskomponent i kedjan. Han giir en resplan fiir vilka kun-
der som skall besiikas och fattar dagligen en mangd beslut td(
att uppne sina iiYerordnade mel.
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Exemplet 6r avsett att dels konkretisera den tidigare fram'

stallningen om administrativa system, dels belysa ett faktum

betiiffande mel. Ju hijgre upp i kedjan ett mel formuleras

desto mer stabilt iir det. De vaga melen i 5-irsplanen dr mer

stabila dn budgetens mel, och den enskilde siliarens ndrmaste

mil under en arbetsdag endras flera ginger under dagens lopp.

Niir m6let "besdka kund A" Ar uppnett uppsetts melet "be-

siika kund 8".
Den form av styming som genomgaende anvends i exemp-

let kallas mehtyrning. Varje beslutskompon€nt fdrelades ett

mel och fick sialv avgtira hur melet skulle uppfyllas. Andra

former av styrning Ar programstyming, kontrollstyming och

direktstyrning.
Programstyrning innebar att ett detaljerat program upprAttas

fitr hur styrobjektet skal bera sig et fiir att ne melet. Exempel
pe programstyrning Ar om man utarbetar en detaljerad metod

fiir hur ett arbete skall utfdras. Metoden kan ses som ett
program fiir arbetsuppgiften.

Kontrollstyrning fdrekommer exempelvis i lager diil beste[-

ningspunkter - kontrollpunktel - fastste[s. N lagret av

en viss produkt kommit ner till bestiillningspunkten fungerar

detta som styrimpuls och ny bestellning sker.

Direktstyrning slutligen Ar den form av styrning som Byttjas

vid exercis av trupp pA kaserngirden' Styrobiektet - truppen
- fodsetter att marschera i samma riktning tills ny styr'

impuls kommer.

16. Aalmitristrativ effektivitet

Effektivitet er ett.begrepp som anvends i minga sammanhang.

Som synonym till effektivitet anvands ockse produktivitet. Den

egentliga betydelsen av termerna er ofta oklar och med hen-

syn till de sammanhang i vilka de fitrekommer kan man

konstatera att betydelsen er skiftande.
I denna skrift kommer vi att aoYAnda begreppen produktivi-

tet och admiqistrativ effektivitet.
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Plodu kt itit et

Produktiviteten uttrycker vi som relationen mellan erforder.
Iiga och anvd"nda resurser, Om vi antar att erforderlie tid fiir
ett giver arbete iiir 85 timmar. men att den anvenda tiden Ar
100 timmar er saledes produktiviteten =

Erforderlig tid 85

Anvend tid 100
. 1 0 0 = 8 5  %

Produktiviteten i arbetet pavelkas av de tre faktorerna ledning
och planering, metoder och hjiilpmedel samt arbetsintensitet.
I en enhet der arbetet planeras illa och dar hj;ilpmeden Ar
otillfredsstellande er produktiviteten lAg trots att personalen
arbetar hart.

I fiiretagen kan resurlerna uttryckas i pengar. Senker man
resursinsatsen fiir ett givet arbete tikar produktiviteten. Diir_
med ser vi att produktivitetshiijande rationalisering oftast re-
sulterar antingen i siinkta kostnader fijr en given produkt eller
i en bettre produkt till giyen kostnad, Huvuddelen av all
rationalisering som bedrivs i dag iir produktivitetshiijande, dvs.
syftet ar i ftirsta hand att sanka kostnaderna.

O r g anisat or is k slakhet

Niir den verkliga produktiviteten inom en enhet Ar liigre en
den potentiella produktiviteten betramns detta organisatorisk
slakhet.'" Slakheten innebAr ett underutnlttjande av resurserna.
Vid tiufalliga svarigheter kan produktivitetshdiande rationali-
seriDg sattas in vilket inneb?ir att slakheten fuDgerar som en
buffert och mildrar den nedetgeende effekten, En fiiretags.
ledare har sagt att vara fdretags fremsta dolda reserv Ar deras
ineffektiva sett att arbeta,

Vi pastod att organisatorisk slakhet kan uttryckas som rela.
tionen mellan verklig och potentiell produktivitet. Genom ut-
veckling av nya kontorstekniska hjlilpmedel, bettre planerings-
kunnande och nya arbetsledningsmetoder iikar den potentiella
produktiviteten.

Vi antar att ett fiiretag genom en stor rationaliseringsinsats
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eliminerat den organisatoriska slakheten vid en tidpunkt, Vi
antar vidare att den selunda iikade produktiviteten kan hdllas
kvar p& samma absoluta nive under ling tid. Slakheten kom-
mer di tillbaka inte genom en fiirsdmring av den verkliga pro-
duktiviteten utan pe gruDd av att den potentiella produktivite-
ten iikar.

Administrqtiv el I e kt ivit et

Administrativ effektivitet uttrycks som relationen mellan sys-
temets bidrag till miluppfyllelse och administrativ kostnad.
Se fig. 8.

Den administrativa effektiviteten uppskattas pe grundval av
tre faktorer namligen tillfiirlitlighet, motivation och rationali-
tet. Om vi kan paverka ragon av dessa faktorer peverkas iiven
den administrativa etfektiviteten.

Med titlfitrlitlighet menar vi i stort sett samma sak som
ptoduktivitet. Tillfitrlitligheten i systemet tikar om vi kan
paverka st$objektet att producera samma produkt med en
mindre insats av resurser.

Motivationen ar ett mAtt pe den anstiilldes intresse och
engagemang i arbetet. Kan man iika individens tillfredssteuelse
i arbetet dkar motivationen vilket leder till hdgre prestations-

fiirmiga.
Rationalitet slutligen avser meluppfyllelsen. Genom att fdr-

8e beslutsfattare med ett vel avpassat beslutsunderlag fiir olika
irendens behandling iikar miiilighetema fiir att besluten fattas
i enlighet med mAlen. Ddrigenom 6kar rationaliteten.

I sxemplet AB Maxplofit framgick att en beslutsfattares niir.
mast liggande mel meste kunna herledas ur ett dverordnat
mel. Det underordnade melet utgiir ett medellfdr att uppfylla
det itverordnade melet. Vi ser dermed att rationaliteten meste
matas i tve steg, niimligen uppfyllelse av det nirmaste melet
och d€tta mils bidrag till ett iiverordnat mel. Om nemfigen
ett mel pe leg beskrivningsniva inte itverensstammer med ett
mil pi hiigre nive fiirbattras inte rationaliteten av att uppfyl-
lelsen av det Hgle melet fiirbettras. Tvartom kan rationaliteten
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Fig. 8. Administtativ effektivitet. K,tlln Ramstriib, D., "AdrDinisuativa
processer", Sthls 1963,

t.o.m. fiirsamras i systemet om det underordnade melet stAr

i konftikt med det tiverordnade.
Skillnaden mellan virt produktivitetsbegrepp och begreppet

administlativ effektivitet iir att det fiirra inte inkluderar viir-

dering av verksamheten i relation till uppst.iillda mel. Ett en-

sidigt intresse ftir produktivitetsfiirbattring kan resultem i ett

allt effektivare utfiirande av fel uppgifter'

Pcter Drucker siiger i sin bok "Den effektive fdretagslecla'

ren" att "om man hade haft ett kommunikationsdepartement

1825 skulle vi i dag haft nationaliserade diligensel och stora

forskningsprogram fiir omskolniDg av hiistar". Detta f6r att

6ka produktiviteten.

Diirmed har vi behandlat savlil administrativa system 8om

administrativ effektivitet. Innan Yi 6r redo att sammanfatta

ver uppfattning om vad AR ir meste vi komplettela med stt

resonemang om olika slag av informationsbearbetande system.

17. Stlrsystem och stiidsYstem

Undet rubrikeh "systemrelationei' beskrw vi fiiretaget som

uppbyggt av administrativa och produktiva enheter. De$a sett

att beskriva fiiretaget kallas styrmodelleB.
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I styrmodellen sades administmtiva enheter vara informa-
tionsbearbetande, Av detta kan man fe uppfattningen att fdre-
tag som bara b€arbetar information t,ex, banker, f<irsiikrings-
bolag och offentliga fiiryaltningsenheter eDbart bester ay admi-
nistrativa system. Detta er dock inte fallet,

Alla informationsbearbetande system er inte administrativa
system. Administration innebar, som vi sett, styming. Alla
informationsbearbetande system producerar inte styrimpulser
varfiir de inte heller Ar styrande system.

Liinebedknings- och faktureringssystem producerar inte
styrimpulser trots att de bearbetar information. System ftir
rutinmessig bearbetning av stom volymer information kan
kallas system fiir kontorsproduktion. Syst€men tjinar dock
som stiid fiir den styrande yerksamheten varfitr yi veljer att
kalla dem stiidsystem,'"

I exemplet med AB Maxprofit visade vi att itverordnade
beslutskomponenter sdnder styrimpulser i form av mil till
underordnade beslutskomponenter i en l6ng kedja. Vi kan
betrakta denna kedja sammanhiingande beslut som ett besluts-
system, Ftirutom beslutskomponenterna fanns informations-
komponenter som via kommunikationskanalerna fiircag be-
slutskomponenten med beslutsunderlag. Detta system av in-
formationskomponenter kallar vi informationssystem. Som
samlande benemning fdr infomations- och beslutssystem an-
vender vi styrsystem.

Dermed har vi tre huvudtyper av system, nemtgen styrsys-
tem, informationsbearbetande stddsystem och materialbearbe-
tande system.

Att mtionalisera dessa tre systemtyper kan naturligtvis kal-
las systemrationalisering. Begreppet blir dock se stort att vi
miste ha nigon underindelning.

Rationalisering av styrsystem vAljer vi att kalla systemplane-
ng for att ansluta till terminologin i Dick Ramstritms tidi-

gare citerade bok med detta namn.
Systemplanering iir framst inriktad mot rationalitet$hdjande

insatser om vi med iikad rationalitet menar ijkat bidrag till
miluppfylleisen, Rationalisering av stiidsystem kallar vi KR=
kontorsrationalisering. Syftet med denna rationalisering ar pri-
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Fig. 9. AR = Systemplanering och KR. Systemplanering avser rationalisq
nng av styrsystem fdr sev?il konto$produktion som mateiolbearbet4trdg
system.

mert att hitja produktiviteten vilket i &lknenhet er [ktydigt
med kostnadssenkning.

Systemplanering och KR definieras med utgangspunll fr6n
verksamhetens primdra syfte. Systemplanering kan givetvig
leda till fiirbAttrad produktivitet lika viil som bettre arbets-
lednirg och mer dndamAlsenliga hjZilpmedel till fiiljd av KR-
insatser kan vara rationalitetsfdrbettrande. Detta er velkomna
biprodukter och inte det ftamsta syftet med respektive insats.

Den tredje formen av system kallade vi materialbearbetande
system. Rationalisering av sedana system kallar vi produk-
tionstekn|k rationaliseting, vilken ligger utanfdr ramen fiir
denfla framst:illning. Det primiira syftet ftir produktionstek-
nisk rationalisering ar i lkhet med KR att hitja produktivi-
teren.

18. VAr uppfattning om AR

AR iir enligt ver uppfattning systemplanering och KR. Sam-
bandet ftamger av fig. 9.

Om vi sammankopplar AR med begreppet administrativ
effektivitet skall vi finna de samband som framgar av fig. 10.

Systemplanering

Kontorsrationalisering
KR

Produktionsteknisk
rationalisering
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Av bilden framger att AR bedrivs i form av systemplane-
ring och KR med inriktning p6 respektive styr- och stddsystem
i syfte att Sstadkomma battre rationalitet och produktivitet.
DSrigenom fiirbattras den administrativa effektiviteten.

Den tredie faktorn i effektivitetsbegreppet - motivation -

skall vi ta upp till diskussion i kapitel 2.

19. Jemfiirelse med fvA-rapporten

M-rappoden har haft stor betydelse fiir uppfattningen och
diskussionen om AR sedan den publicerades 1966. Den har
skapat en gemensam fiirestdllningsram utifuen vilken vidare
diskussioner har kunnat fiiras. Niir vi nu giir en kritisk ilim-
ftirelse med den beskrivning av AR-begreppet som M-rap-
porten star fitr skall det inte uppfattas som negativ kritik utan
snarare som ett tecken pe att rapportetr fyllt sin uppgift att
ftira utvecklingen framit.

M-rapporten definierar AR sisom "atgerder som vidtages
i syfte att iika kontorsarbetets produktivitet eller n6. kostnads-
sdnkning". Denna uppfattning dcker v6rt begrepp KR, Man
preciserar dock inte vad man menar med produktivitet, Pro-
duktivitet och effektivitet anvands omvexhnde och man far
intrycket att de ar synonyma begrepp.'"

Vi har siledes en vidare uppfattning om syftet med AR An
den som M-rapporten star fiir.

Ser vi vidare till begreppen organisationsrationalisering och
beslutsrationalisering anser vi inte att dessa kan skiljas at.
Organisationsrationalisering anges syfta till att skapa organi-
satoriska betingelser fdr en effektiv styming av verksamheten.
Vi har visat att stymingen sker med hjiilp av den information
som bearbetas i beslutssystemet. Givetvis maste arbete och
befogenheter fitrdelas mellan olika befattningshavare och orga-
nisatoriska enheter. Vi iir dock pi goda grunder tveksamma
till om dessa "organisatoriska betingelser" har negon vesentlig
betydelse fiir stymingens effektivitet. En beritmd utredning"
som utfiirdes i England under 1950-talet visar att det antag-
ligeq inte finns negra skal som talar fiir att de tilliimpade
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Fig. 10, Samband melan AR:s former, inriktning och syfie'

organisationsprincipema inverkar pe fiiretagets framging'

Svenska forskningsinsatser bekreftar detta antagande'

Beslutsrationalisering anges omfatta beslutsdktlinjer, beslub'

modeller och beslutsparametrar der det sista begreppet avser

regler fiir beslut under olika fijrutsattningar' Den beskrivning

vi bmnat betraffande beslutsfattande visar att Yi riir oss med

tve typer av faktorer som kan paverkas namfigen beslutsunder-

lag och beslutsregler, dvs. regler fiir hur beslutsunderlaget

skall bearbetas. Nlgon jiimfdrelse med M-rapportefl kan inte

giiras de man inte niirmara preciserat vad de olika termerna

avser.
Om kraven pe exakt iiverensstAmm€lse inte Ar alltfiir stora

anser vi att organisationsrationalisering och beslutsrationalise-

ring inryms under virt begrepp systemplanering'

Systemmtionalisering syftar till att skapa tekniska fiirut-

slittningar fdr rationell framtagning av beslutsunderlag och

annan information. Av skel som vi kommer att behandh nar-

mare i tredie kapitlet anser vi att "beslutsunderlag" och "annan

information" miste skiljas et Beslutsunderlagen hiir samman

med sty6ystemen och den andra informationen bearbetas

inom stddsystemen. vidare har vi visat att all verksamhet i

fiiretagen kall beskrivas som system. Dermed kan man hiivda

att all mtionalisering er systemrationalisering'
Resursdimensionering slutligen dverensstAmme! med vtrt

begrepp KR.



lX. En biithe beskrivning aY AR: Systemplanedng+ KR

Den beskrivning av AR med utgengspunkt frin syftet med

verksamheten som vi redogiort fijr anser vi vara bettre en de

6vriga beskrivninga! som visats i denna skift av fdljande skiil:

1. Beskrivningen kan harledas ften den administrativa

teorin. Detta iir bra eftersom syftet med en teori ju er att

beskriva, fiirklara eller fiiruts:iga komplicerade samman-

hang med hjelp av fiirenklade modeller eller bilder' Fiir-

staeken fttr AR biir saledes fiirbettras om man kan knyta

beskrivningen ti l l  t idigare utvecktad teori. Vi har visat

AR:s former, inriktning och syften samt dess roll som

utvecklingsfunktion i fdretaget med hjiilp av ett teoretiskt

l€sonemang.

2. Beskrivningen medger insortering av andra fdrestdll-

ningar om AR genom att fiireste ningsrameu vidgats i

idmfiirelse med dessa tidigare beskrivningar.

3. Beskrivningen later sig tiverfiiras till det praktiskt be"

drivna AR-arbetet ute i fiiretagen. Det praktiska tillvega'

gengssettet i fiiretagen iiverensstAmmer YAI med den hli"r

Dresenterade beskrivningen.
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2. AR i praktiken

I fiirsta kapitlet frirdes en diskussion som utmynnade i ett {6r-
slag till definition. Denna harleddes ur syftet med AR. Gitr
man motsvarande definition fiir en annan av fiiretagets funk-
tioner, ndmligen redovisning, kan den lormuleras ungefd.r s6:
"att Hmna underlag ftir planering och uppfdljning av fdre-
tagets ekonomiska utveckling med beaktande av lagens krav".

Den oinvigde kan acceptera denna definition fiirutsatt att
han har en nagorlunda klar fiirestiillning om vad ett fiiretag Ar.
Ekonomin er vesentlig fdr fiiretaget, den ekonomiska utveck-
lingen meste planeras i fiirviig och fitljas upp i efterhand. Den
i praktiskt redovisningsarbete fiiga bevandrade lAsaren konsta-
terar dock att han inte vet negot om redovisningsarbete even
dm han acceptemr att det finns behov av en fuqktion med
det angivna syftet.

Fiir att ge en uppfattning om redovisning i praktiken kan
man beskriva de principer enligt vilka redovisningsarbetet be-
drivs. Exempel pe sedana principer:ir uppdelningen i debet
och kredit, i kronologisk och systematisk bokfijriDg, i affdrs-
och kostnadsbokfiiring, i budgetering och redovisning, i fiir-
och efterkalkyl, i kostnads-, intakts- och fiirmiigenhetsredovis-
ning etc.

Vidare kan man beskriva hur redovisningsarbetet planeias
och organiseras. Vi beskriver hur budgetarbetet (planeringen)
thggs upp, vilka faktorer som peverkar budgetens utformning
och hur man ger till vaga f6r att sammanstdlla en budget. Vi
beskriver kopplingen rrrellan budget och redovisning, dels med
avseende pi de principiella sambanden, dels hut dessa sam-
band i praktiken kan fungera.

Fiiretagsledningens krav pe rapporter och underlag fiir att
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leda fitretaget formuleras i krav pA budgetsystemet som byggs
upp enligt de principer som gdller fiir redovisningen. Budge-
tens utformning och ledningens krav pe rapportering piverkar

redovisningssystemets utformning och arbetets organiqation.
Med denna beshivning som bakgrund kan vi konstatera att

redovisningsfunktionen har ett sylte. Detta syfte uppfylls ge-
nom att budget- och redovisningssystem byggs upp enligt gene-
rella p nciper fiir att motsvara det enskilda fiiretagets speciella
krav. De generella principerna iir sAledes si formulerade att
de kan fungera tillsammans med det enskilda iiiretagets spe-
ciella krav.

Genom att beskriva syftet med redovisningsfunktionen och
de generella principer enligt vilka redovisningssystemen byggs
upp ger vi siledes en biittre - i betydelsen mer ingiende -

beskrivning av redovisningsfunktionen en om vi bara definicrar
funktionen med uigengspunkt fr6n dess syfte.

Budget- och redovisningssystemens uppbyggnad paverkar
redovisningsarbetets planering och organisation. Hiir finns inga
generella liisningar, dvs. mau kan inte fastsE att en ekonomi-
avdelning alltid skall vara organiserad pi ett visst sett. Det
finns dock negra exempel pe organisatoriska ldsningar som
kan tjena som vegledning vid redovisningsarbetets organisation.
Om dessa exempel pi olika former ftir organisation av redovis-
ningsarbetet beskivs fer den fikunnige lesaren ett iin bettre
begrepp om vad redovisning ?ir.

Slutligen kan de hjiilpmedel som anviinds i redovisningsarbe-
tet beskrivas. Man talar om vad dagbok, huwdbok, kontoplan,
reskontra etc. ar, man visar hur de fungerar och visar exempel
pA hur de kaB se ut. Diirmed kan man fiirmoda att den freq
biirjan fekunnige bsaren fett en ganska bm almenbildning
om vad redovisniDgsfunktionen er, Han inser syltet, k rner
till de generella principerna, har sett exempel pe hur arbetet
kan organiseras och har fett en bild av det praktiska liipande
arbetet genom att de vanligaste hjiilptned.len presenterats fiir
honom,

Redovisningsfunktionen hal anvents som exempel fitr att ge
en sammanhellande fiirklaring till de kommatrde kapitleqs
syfte och inbdrdes sammanhang.
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AR-tunktionens sylte har vi faststellt genom var definition

i fiirsta kapitlet. De generella principerna skall vi redogtira fiir

i nasta kapitel om "Systemarbete - principer och arbetssteg"'

I fierde kapitlet behandlas arbetsformer, planering av AR-

arbetet och organisatoriska problem i samband med det en-

skilda proiektet. Kapitlet har kallats "Planering och organi-

sation".

20. Principer

De principer som framfiir allt har betydelse fiir AR-arbetet

kan harledas fren tve he ndmligen systemteorin och utred'

ningsmetodiken. Systemteorin som negot behandlats i fijrsta

kapitlet har frAmst peverkat ver s)'n pe hur organisationer

fungerar. Utredningsmetodik Ar det satt pi vilket all utred-

ningsverksamhet bedrivs. AR-arbetet er en form av utrednings-

arbete som bedrivs pA samma principiella satt som andra ut-

rednihgar.

Systemteori

Vi betraktar fiiretaget som system och har sett att systemen

dels kan vara uppbyggda aY enhoter eller komponenter dels

av aktiviteter. Av systemtankandet fijljer att det existerar be-

roendetiirhauaDden mellaD olika delar av ett system Aodrat

vi pe ett ste[e - inom ett delsystem - fer fitrendringen

konsekvenser even fijr andra delsystem inom huvudsystemet l

samband med resonemanget om AB Maxprofit sAg vi att om

man endrar egenskaperna i marknadsfi jr ingssystemet mAste

tillverkningssystemets egenskaper anpassas i motsvarands ut-

streckring. Beroendefijrhillandet kan vara av olika styrka Se

er exempelvis beroendet mellan inkiip och tillverkning starkare

An mellan inkijpsfuoktion och produktutvecklingsfunktion Ett

visst beroende existerar dock mellan samtliga delsystem vilket

fiilier av systembegreppets definition

Helt i konsekvens med det beskrivna synsettet skulle AR'

arbetet bedrivas som ett enda projekt samtidigt i hela fiire-

taget. Endast d'irigenom kan man ju ta hdnsyn till fiiriind-
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ringanas inverkan pe olika hal i fdretaget och vidta konse_
kvensfdrandringar fiir att fe systemet att fungera bra.

I fitretag som iir sA smi att man samtidigt kan iiyerblicka
hela systemet och b€diima samtliga konsekvenser av en viss
fiiriindring kan detta arbetssdtt tilempas. Denna miijlighet
motverkas dock ofta av att sm6 fdretag inte kan h6lla sig med
si kvalificerade systemmen att arbetssattet dr genomfdrbart,

De flesta fiiretag ir dock sd stora att de komplicerade sam-
banden inte kan tiverblickas samtidigt, Vi har tidigare talat
om beskrivningsoivAer. Htig beskrivningsnivi innebdr att be_
skrivningen sker i grova termer. Leg b€skrivningsuivi innebar
stor detalirikedom.

I systemarbetet har man behov b6de av iiyerblicken iiver
hela systemet och av detaljkunskaper om delarna. Dessa tv6
iinskemAl stir i motsatsfdrhillande till varandra.

Som framgar av fig. 1l liirbettras mitiligheten till iiverblick
ju hitgre beskrivningsnive vi valjer. [4tijligheterna tilt kunskap
om detaljema iikar ddremot med liigre beskrivningsnivier.

Aven om det vore tenkbart att samtidigt angripa alla AR-
problem i fitretaget ar det inte mitjligt i pmktiken. Skelet till
detta Ar att med stora system fiiljer kraftig iikning av tid och
kostnad fiir systemarbetet. Om alla sammanhang mellan del-
systemen skulle karthggas och man trots svarigheterna skulle
behandla samtliga AR-problem som ett enda projekt skulle
detta bli mycket otympligt att arbeta med. Risken f<jr miss-
lyckanden er dermed ocksa stor.

Atergar vi till fig. ll skall vi se att yi med hjatp av system-
teorin kan liisa problemen.

Vi kan indela hela fdretaget i ett antal logiskt avgransbara
delsystem. Denna indelning sker pe hdg beskrivningsniv6 , Varje
del betraktar vi som en "black box", dvs. vi bortser frin vad
som hender i delsystemet och intresserar oss €ndast fdr det
som sk€r mellan delsystemen, Mellan delsystemen sker utbyte
ay material eller information. Om vi beskriver egenskaperna
ho^s den information ett system mottar och avger anger vi sam-
tidigt gransen till de angransande delsystem€n.

Tillviigagengssettet kan drivas vidare till allt liigre beskriv-
Dingsniveer tills man kommer ner pe en nive som er praktisk
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Fig. 11, Sambandet mellan dverblick, kunskap och beskrivningsnivl'l

och ekonomisk ur aibetssynpunkt. I ett delsystem kan man

sedan giira vilka fitrendringar som helst se ldnge egenskaperna

pa det f l i tde som ger fran delsystemel ti l l  andra delsystem inte

fiirtndras.
Det sagda kan enklast visas med ett exempel fren ett mate-

rialbearbetande delsystem. Det material som lamnar fdrddet

miste ha de egenskaper som kr6vs i tillverkningen oavsett hur

arbetet i f6rredet bedrivs. Strdvar man efter att sanka kostna-

derna fi ir fdrradel kan detla inle ske genom att maq slutar

hilla produkter i fiirredet som krevs i tillverkningen.

Detsamma giiller fiir intormationsbearbetande system' Med

systemteorins htiilp kan vi saledes genom att definiera syste-

mets granser arbeta med tillricklig kunskap och dndi vara

garderade fiir att den semre iiverblicken inte stauer till trassel

i andra delsystem. Nar vi giir en fdrendring som pev€rkar

egenskaperna i fliidet fran vert delsystem meste vi ge iiver

grdnsen till angrii.nsande system och vdrdera vilka konsekven-

ser den avsedda f6rendringen fir. Si tiinge vi inte andmr

egenskaperna i fltidet fran systemet kan vi inte heller andra

fijrutsettniDgarna fiir verksamheten i andm delsystem och vi

kan lugnt arbeta vidare.
Vi skall visa ett exempel pi detta: I AB Maxprofit finns en
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fakturaskriverska som er mycket duktig i hul.udriikning. Hon
skriver ut fakturorna pe en vanlig skrivmaskin och summerar
delpostema i huvudet. Nar antalet fakturor dkar fir hon en
additionsmaskin till hjiilp. Hennes arbete fiirenklas meh fliidet
av fakturor l i l l  angrensande delsysrem fcirdndras inte. Fiirut-
settningarna fiir arbetet pe bokfdringsenheten som tar emot
fakturorna andras inte heJler,

I rationaliseringsarbetet har vi fr ihet att definiera vera del-
system pa det sett som er praktiskt och Hmpligt ur arbets-
synpunkt. Att definiera ett delsystem innebdr iven att vi av-
gransar ett rationaliseringsprojekt.

Vi har tidigare klarat ut att mycket stora projekt iir otympliga
ur arbetssynpunkt. Ftirdelarna med ett stort projekt iir dock
att vi i detta f6r med en stiirre del av fdretaget. Detta medfdr
att vi kan uppn6 rationaliseringsvinster genom att binda sam-
man olika rutiner inom det stora systemet med varandra.

Om vi itergir till den duktiga fakturaskriverskan ett itgon-
blick kan man tanka sig att stansa fakturaunderlagen p6 h6l-
remsa och kiira denna remsa tillsammans med andra bok-
fiiringsunderlag i datamaskin. Herigenom kan vi binda ihop
rutinema dagbokfdring, huvudbokfiiring, kostnadsbokftiring,
fakturering etc. med varandra. Vi miste di avgransa en stdrre
del av fiiretaget till ett rationaliseringsprojekt.

Med stiirre proiekt har vi siledes stiirre fuihet att gdra fdr-
endringar utan att flitdet ften systemet andras. Att bibehelb
avfliidet (output) ofiirendrat ar en fiirutsattning fiir rationali-
seringen inom ett delsystem. Eftersom vi har stdrre frihet att
agera innan vera fiirutsettningar sitter hinder i vdgen kan vi
peste att mer omfattande delsystem medger en hiigre grad av
fiirutsiittningsliishet i arbetet. Den hiigre graden av fdrutsdtt-
ningsliishet i arbetet innebdr ockse att antalet miijliga ftir-
iindringar blir fler och mer komplicerade. Ddrmed ar ockse.
ett rationaliseringsprojekt som medger en hiig grad av fitrut-
settningsliishet mer komplicerat en ett projekt med liigre grad
aY f drutsattningsliishet.

I och med detta har vi aven sagt att vi anser det mitjligt att
bedriva rationaliseringsarbete med hitgre eller lagre grud av
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fiirutsattningsliishet. Den absoluta fdrutsattningsliisheten existe-

rar inte ens om vi kan arbeta med hela fiiretaget som ett enda

projekt, Fdretagets output i form av produkter, fakturor,

pengar och bestelningar er givna lnom dessa mycket vida

ramar kan minga fdriindringar vidtas men ramarna:ix dock

givna.
Nar vi i fortsiittningen talar om mer eller mindre avancerade

former av AR menar vi att arbetet bedrivs med hdgre eller

legre grad av fiirutsaftningsliishet.

t) tredningvnetodik

Den fiirsta av de principer som piverkar AR-arbetet ar sA-

ledes systemteorin. Deu andra kallade vi i inledningen f6r ut-

redningsmetodik.
Utredningsmetodik kan segas bestt av att arbetet bedrivs i

tre steg, nemligen kafilaggning, analys och fdrslagsutarbetande'

Med ett negot fiirenklat synsett kan vi peste att bakgrunden

till att en utredning startas iir att man vill ha fram fitrslag till

fiirbiittring inom en del av ett stitrre system. Eftersom vi Yill

fiirbattra negot miste vi siledes fiirst uppleva nigra f<irhal-

landen som otillfredsstA ande. I statliga utredniogar kan dat

vara sociala trygghetsf6rhafanden fiir pensionarer eller bam-

familier som anses vara otillfredsste[ande. En utredning initie-

ras di for att ta fram fitrslag till fdrbettringar. Man kan ocksa

uppleva sambandet med andra delar av det samh:illeliga syste-

met som otillfredsstdllande: skattesystemets praktiska tilliimp-

ning upplevs som bristfelig med hdnsyn till generella politiska

viirderingar betrdffande trygghet, rettvisa etc.

I en fiiretagsintern utredning kan fiirhi anden som kostna-

derna fiir visst arbete, genomloppstiden fitr olika iirenden, mdj-

ligheterna att samordna fdretagets olika verksamhetsgrenar'

beslutsunderlaget fdr fdretagsledning€n etc upplevas som otill-

fredsstdllande
De fiirslag som en utredning resulterar i skall vara bzittre iil

det som geller i utgengsHget, Derfiir miste man ha underlag

fiir att beddma verdet av de framlagda fdrslagen Fdrslagen

meste iiveo uppfylla vissa krav. Ett nytt system fiir fakturering
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m6ste uppfylla kraven att producera den aktuella kvantiteten
fakturor med angiven kvalitet. Kvaliteten kan matas i antal
tolererbara fel per 100 producerade fakturor, tiden mellan
expedieritrg av ordern och den aktuella fakturam framtagning
etc.

Syftet med kartHggningen er att ta fram underlag

dels fiir specificering av de krav som meste stelas Da fiir.
slaget.

dels fdr viirdering av olika alternativa fttrslag i fiirhelan_
de till varandra och i fitrhe ande till utgengsliiget,

I det gan a systemet uppfylls krav som det nya fiirslaget meste
uppfylla, med undantag fiir vissa brister. Bristerna iir ju orsak
till att utredningen satts igeng. Genom att kartHgga det gamla
systemet med avseende pA vilka dessa krav er skaDar man
uDderlag fdr kravspecifikation. Denna misre komplerteras med
en bedtimning av fi jrvrntad fi irdndring av kraven iframtiden.

Kartldggningsmaterialet i sig sager ingenting. Det meste sam_
manstAlhs och b€arbetas - analyseras - fijr att kraven pA
det Dya systemer skall kuona beskrivas. Kravspecifikationeo
som ar slutprodukten fr6n kartliiggnings- och analysarbetet
utgiir den ram inom vilken det nya fiirslaget skall utformas.

Dessa tve principer, som vi hiir viiljer att kalla system_
tii[kande respektive utredningsmetodik, ar genomgeende i allt
AR-arbete. Vi skall i det ftiljande se att dessa princiDer kaq
tilliimpas pe ofika stitt. Vi skall ocksi visa art fiiretagets ut-
vecklingsnive i rationaliseringshanseende inte beror De att man
arbetar efrer olika principer utao pe att principerna tilJiimpas
pe olika sett.

21. Planering och organisation

Planering

Vi pAstod tidigare att bakgrunden till att en utrednins siitts
igeng iir att nAgra fiirhi anden upplevs som orilfreds;a an-
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de. Ndr AR-arbetet skall planeras biir det allts& ske med ut-

gingspunkt frin de problem som man anser sig kunna liisa

inom AR-funktionen
Ftir att ta reda pe brister som skall handliiggas kan man gd

tillviiga pA olika satt. Vi skall grovt beskriva tver principer

enUgf vitta planeringen av AR-arbetet kan utfiiras Sannolikt

fiirekommer dock ingen av dem renodlad i praktiken Vi viiljer

att kalla de tvi planeringsprinciperna fiir lokal och centraln

plaDering,
Lokal planering inneber att initiativet till en utredning tas

av nigon annan dn AR-funktionens personal l alknenhet kom-

mer iiritiativet frin en linlechef som inom sitt ansvarsomride

anser sig ha ett problem som han vill ha hielp att liisa

Den frdmsta ftirdelen med denna planeringsprincip Ar att

samarbetet mellan linjechefer och rationaliseringspersonal blir

bra. Det f inns fi anledningar ti l l  konfl ikter genom att be-

slutandedtten ligger hos den chet som har linieansvar ftir ut-

redningsomridet, Tiden f6r planering blir kort och mdjlig-

heterna att anpassa sig till snabbt uppkomna behov dr goda'

Nackdelama ar dock uppenbara Utredningsomdrdet kan

inte gdras vidare dn linjechefens ansvarsomrede och insatserna

meste begrrnsas fdr att fdrutsiittningarna fcir arbetet rnom

andra delar av fiiretaget inte skall fdrendras Derigenom be-

grensas even miijlighetema att "kamma hem" rationaliserings'

vinster genom sammanbindning mellan olika delsystem rnom

skilda ansvarsomriden
Central planering ar den andra planeringsprincipen Den

inneber att AR'personalen, fijretagsledning€n eller annan

central instans inventerar fdretaget pe de brister som finns'

Bristerna systematiseras och med hansyn till bristernas karak-

tar, systemsambanden och de resurse! som finns fdr att liisa

problemen definieras de system man skall arbeta inom; dvs'

utredningsomridena avgrensas, De olika utrednilgsomradena

sammanstdlls i en plan fiir i vilken ordning de skall bearbetas'

Med hiinsyn till de beraknade behoven av AR-insatser

under kommande er arbetar de stijrre fctretagen dven med mer

lingsiktiga planer. Dessa kan vara mer ellel mindre grovt

forlulerade och omfatta riktlinjer fiir hur rationalisetings-
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arbetet skall bedrivas, rekryterings- och utbildningsbehov fiir
AR-personal etc.

Den mest kortsiktiga formen av planering ar iuiktad pe ett
aktuellt projekt och Ar i allmanhet mycket detaljerad. Hiir
anges mel och omfattning fiir det aktuella proiektet, organisa_
tioD, dys, vilka personer som skall engageras, deras ansvar,
befogenheter och arbetsuppgifter samt hur samarbetet mellan
olika beriirda personalgrupper skall fungera, Vidare anges
hur arbetet skall bedrivas, projektets olika steg samt tids- och
kostnadsram.

De olika formerna av AR-planer och AR-planerilgens sam-
band med andra former av planerir:g i fitretaget behandlas
nermare i kapitel 4.

Organisation

AR-funktionens organisation i betydelsen rationaliseringsav-
delningens uppbyggnad och inplacering i fiiretaget kommer vi
att behandla mycket aiversiktligt, Dessa problem har tidigare
behandlats av andra fiirfattare och vi henyisar till dessa
skrifter."

Hiir skall endasi sAgas negot om centraljserad respektive
decentraliserad AR-funktion, Central planering av AR-arbetet
ste er krav pe centraliserad AR-funktion eftersom planerings-
principen leder till mer komplicerade projekt och diirmed krav
pe hdgre specialistkompetens hos den personal som skall han-
tera proiekten. Hiigt kvalificerade AR-specialister kan bl,a.
av ekonomiska skal inte spridas ut i fiiretaget. En ceotral AR.
ftnktion stener even krav pe central planering fiir att fiirdelar-
na med specialistkuDnandet skall kunna tas tillvam.

Att sprida ut AR-funktionen i fiiretaget .leder till att kun_
skapen om AR sprids till stiirre delar av personalen. Ftir vissa
projekt Ar det dessutom mycket verdefullt att AR-manoen
sitter "nara problemen". Han fer darigenom en mer ingeende
kunskap om det arbetsfalt inom vilket rationaliseriogsarbetet
skall bedrivas.

Schematiskt kan man viga att den lokalt utplacerade AR.
mannen har bAthe fiirutsettningar att fairsta problemen. Den
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centralt placerade specialisten har bettre mitiligheter att uppna
hiig kompetens inom teknikomredet, dvs. hur man kan liisa
problemen. Bida slagen av kunskap Ar mycket vesentliga.

Vi skall i dvrigt begrdnsa oss till de organisatoriska problem

som sammanhdnger med det enskilda rationaliseringsprojektet.
Framsdllningen skall sammanfatta Dagra erfarenheter fren de
fiiretag som urder relativt Eng tid bedrivit AR.

InledniDgsvis kan konstateras att organisationsproblemens
natur fdrandras med fijretagets rationaliseringstekniska utveck-
ling. Utan varje krav pe vet€nskaplighet vill vi henfiira detta
till de fdrandrade attitydema till AR hos linjepersonalen och
speciellt lirjecheferna. Attitydfddndringarna beror pe att man
fer erfarenheter och kunskap om AR. I ett ftiretag dir ratio-
nalisering inte bedrivits pi ett systematiskt och melinriktat satt
er attitydema ofta awaktande eller negativa, Detta hanger
samman med en rddsla eller Angslan infiir okanda fiireteelser
som er naturlig fiir alla manniskor, Denna Angslan understiids
av den vulgarfiirestalhing om rationalisering som innebir bort-
rationalisering, fristelning, arbetsliishet etc.

Nar rationaliseringsarbetet beddvits under ett antal er helst
parat med en genomtankt personalpolitik Ar fdreteelsen AR
inte ldngre okiind och attityderna fdrandrade. Detta kan be-
lysas med att de problem man som fdrelesare pA kurser och
konferenser fiir sme och medelstora ftiretag blir tillfregad om
iir praktiskt taget okanda f6r storfiiretagens rationaliserings-
personal. De mindre fijretagens replesentanter frigar om hur
man skall fA avdeloingschefer och linjepersonal samarbets-
villiga. Nar man sttller denna fr6ga till rationaliseringschefer
med 10-15 ars erfarenhet ften storftiretag er de ofta ofiir-
stAende p.g.a. att problemen inte existerar i deras fiiretag.

"Vi skall inte bedriva rationaliseringsYerksamhet som 96r
iiver huvudet pe yera finjechefer!" yttmdes av en rationalise-
ringschef i ett storftiretag. Innebiirden i detta yttrande som
kan bekraftas frin flera he[ Ar att AR ar en funktion som ar
avhangig av attityder och kunskaper inom hela fijretaget, inte
enba av specialisternas kunnande.

Vi tror seledes inte att ett fdretag kan ta steget fren "sten-

eldem" till "atomeldern" i rationaliseringshiinseende itver en
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natt genom att anstella hiigt kvalificerade specialister. Det
finns en utvecklingstrappa som det kdvs tid och medveten
styning att ta sig uppftir. Det nedersta steget i denna trappa
fu de begdnsade KR-projekten, det iiversta fiiretagsomfattande
styrsystem.

Ett siitt att komma snabbare uppfiir utvecklingstrappan er
givetvis att utbilda personalen. AR bedrivs i huvudsak av
specialister och detta kommer fcirmodligen att vam fallet even
i framtiden. AR har dock se stor inverkan pe iivrig personals
arbete att det krevs f6rsteelse fitr vad AR er. Denla fiirstieke
kommer med tiden genom att man fer se hur AR bedrivs i
fiiretaget, Ett siitt att snabbare uppne fiirsteelse fitr AR er
utbildning. Ytterligare ett skal fdr utbildning av linjefersonal
er att ingen AR-man kan fung€ra i ett tomrum. Han meste
samarbeta med linjepersonalen och ju battre detta samarbete
fungerar desto bettre kvalitet kan man fiilvanta av AR-arbetet.

Allteftersom fiiretaget fdrflyttar sig uppfiir utvecklingstrap-
pan dndras karakteren i de enskilda projektens organisation
samt arbetsfiirdelningen mellan AR-specialister och linjechefer.

Vi skall schematiskt beskriva utvecklingstrappan i tre steg.
Att beskrivningen er schematisk innebiir att den fdrmodligeq
inte kan tilliimpas bokstavligt i nigot fciretag. De tre stegen
kallar vi "begrdnsade KR-projekt", "integrerade system" och
"styrsystem".

Det ldrsta steget, "begrensade KR-projekt", utmdrks av lokal
planering der en avdelningschef ber om specialisthj.ilp med ett
konkret problem som helt ligger inom initiativtagarens an-
svarsomrade. Projektet dr av KR-natur. Det primara syftet dr
seledes att hdja produktiviteteu,

Organisatoriskt ar initiativtagaren beslutsfattare och huvud-
ansvarig. Projektledare er en AR-specialist, ofta en konsult,
ibland en anstiilld rationaliseringsman. Att vara projektledare
innebiir att fungera som arb€tsledare i projektgruppen och
sAledes vara ansvarig fiir att produkten - det nya fdrslaget -

kommer fram enligt den plan som faststalts innan utredningen
startar.

En stor del av arbetet liggef pe projektledaren. Han fer ofta
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en mycket vag problembeskrivning som han med intervjuer
och metningar meste precisera fdr sig sjelv innan hau skriver
ett fiirclag till arbetsplan. Fiirslaget till plan ftirliiggs upp-
dragsgivaren som fattar beslut om att utredningen kan starta.

Uppdragsgivaren har mycket vaga ftiresta ningar om ratio-
naliseringsarbetet och den teknik specialisterna anvdnder, Hans
styrka och trygghet ligger i att det er han som bestelt utred-
ningen och han som fattar beslut om att ftirslaget skall genom-
fiiras eller ej.

I andra steget, "integrerade system", iir projekten mer omfat"
tande. De skar ofta genom flera linjecheters ansvarsomriden.
Proiekten ?ir otta ADB-orienterade stora stitdsystem av tlD
orderbehandling - expediering - fakturering och redovisning
hopknutna till ett system. Beslutsfattare i dessa proiekt er en
linjechef pi fdretagsledningsnivi, i medelstora fiiretag VD
sjelv, i stdrre fiiretag den administrative direktiiren eller eko-
nomidirektiiren,

Sverighetema i detta steg bestir av att fiirslagen kan med-
fiira ganska avsevbrda ingrepp i enskilda chefers ansvarsom-
riden. Stora omflyttningar av personalgrupper frin en avdel-
ning till en annan kan orsaka prestigeltirlust€r fiir eu i tiansten
aldre chef som blir "avliivad" haften av sin personal till en
yngre kollega. FijrhSllanden av hAr antydd natur kan resultera
i att fiirslagen inte blir genomfiirda eller att man tvingas gdra
kompromissliisningar med mindre lyckat resultat.

Ftir att undvika negativa konsekvenser av de svarigheter
som finns meste stor omsorg hggas ner pe det enskilda pro-
jektets organisation. Man kan inretta serskilda referensgrupper
och i planen fijr proiektet formalisera samarbetet mellan pro-
jektgruppen (specialisterna) och referensgruppen (linjepersona-

len inom utredningsomredet) genom att ange vilka fuagor som
skall ldsas gemensamt av specialister och linjepersonal.

Ett vanligt satt att fiirsekra sig om ett gott samarbete mel-
lan specialister och linjepersonal ar att utse en av de berijrda
liniechefema tilt projektledare. Projektledaren biir i se fa
representera det nya systemets huvudkund. Organisationsfor'
men har visat sig fungera bra beroende pi att de arbetsmessiga
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problemer i dessa projekt ar av mer administrativ en teknisk
art, Systemen er visserligen omlattande men komplexiteten Ar
relativt begransad. Fdrdelarna inneber att linjechefen inte kiin-
ner sig utlamnad till AR-specialisterna utan kanner att han
har mttjlighet att peverka fiirslagets utformning. En annan
minst lika viisentlig fiirdel er att linjechefen-proiektledaren
grundligt meste setta sig in i det nya systemets utformning
och funktion samt genomfiirandets konsekyenser fiir den nu-
vamnde organisationen.

Man meste dock i detta sammalhang pepeka att en projekt-
ledare frAn linjen meste rakna med att utfdra en verklig arbets-
insats fiir projektet. Formella projektledare kan vara sAmre en
ingen projektledare alls. Ddrmed iir det klart att deo linjechef
som skall fungera som projektledare temporart meste avlastas
en del av sina ordiharie arbetsuppgifter.

Planeringsprincipen i detta steg 6r central.
Projekten i detta andra steg i utvecklingstrappan medfdt

ofta avseverda personalomflyttningar. Det nya systemet kraver
dessutom ofta mindre personal in det gamla eller personal av
annat slag.

Behovet av en genomtenkt och konsekvent personalpolitik
ar dediir stoft. De praktiska konsekvenserna av systemomlagg-
ningen i personalhdnseende meste liisas varfdr krav stalls pe
en vdl fungerande personalfunktion och ett verkligt samarbete
me an AR- och personalfuuktionerna,

Det tredje steget i utvecklingstrappan karakterisefas av att
fdretaget b6dat utveckla styrsystem. Fren detta utvecklings-
steg finns inte erfarenhet i den utstriickning som iir fallet frin
de bida tidigare stegen varfii! de generella slutsatserna ar
osakiare. I detta skede miste AR-funktionen vara vel etable-
rad i fdretagdt. Alla ch€fer skall genom egen erfarenhet ha
fett hygglig kennedom om vad AR-arbete innebar och hur det
bedriys. Erfarenheterna har ofta kompletterats med utbildning
i fiiretagets regi.

Styrsystemen er komplicerade och omfattar ofta se stora
delar av ftiretaget att projektledaren meste vara heltids€nga-
gerad. Detta krav och kavet pe specialistkunmnde medfiir att
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projektledaransvaret liiggs pe en systemman.
Vad KR-verksamheten betraffar synes utvecklingel ge fren

specialistinsatser .i det fiirsta steget till en allt stdrre dominans

fiir linjecheferna. Det finns en a man instelhing att KR btir

vara en del av det naturliga arbetsledaransvaret och sdrskilt

de stiirre fiiretagen har tagit initiativ fijr att utbilda arbets-

ledare i att anvAnda enkel KR-teknik inom sina ansvarsomri-

den. Nigra fdretag har utvecklat modellel fiir problemdefinie-

ring och styrning av KR-projekt att satta i hdnderna pe che-

fema. Ett initiativ i samma riktning iir SAF:S utbildningspaket
"AR genom chefer" som pe ett enkelt och iiverskidugt sett vill

bidra till att arbetsledare bedriver KR pi egen hand.

22. AR-teknik

ARteknik kan uppfattas som en samlande term fijr olika

fiireteelser. Vissa former av teknik som exempelvis arbets-

matning kan betecknas som ren AR-teknik, men operations-

analys och statistisk analysteknik, iir de att betrakta som AR-

teknik?
Fiir att fiirenkla situationen skall vi dela upp tekniken i tre

grupper, nem[gen

1. Planering av AR-arbetet
2. Beskrivning och mdtning fiir att ta fram underlag fiir

kravspecifikation
3. Teknik som inarbetas i ett nltt system fdr att konti'

nuerligt anviindas under den tid systemet er i drift

Denna uppdelning er skenbart logisk men ha[er inte beroende

pe att negra av de teknikformer som anvdnds hamnar i minst

tve av grupperna. Statistisk analysteknik kan anvdndas f6r

bearbetning och analys av kartbggningsmaterial men dven

inarbetas i ett system fdr kontinuerlig anvdndnlng.

De slag av teknik som man nyltjar i AR-arbetet anvAnds

dessutom i andra sammanhang. Var Yanligaste kartbggnings-

teknik :ir intervjutekniken. Fiirutom i rationaliseringssamman-

hang anvends intervjun som bekant av journalister, jurister'

markDadsundersdkare, ldkare, petsonalansti i l lare etc. Om vi
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med AR-teknik menar teknik som endast anvends av AR.
personal har vi kanske ingen AR-teknik. Om vi med AR.
teknik menar alla de olika former av teknik som kan komma
till anvendning i AR-arbetet enligt de tre grupperna ovan kan
praktiskt taget vilken teknik som helst betecknas som AR.
teknik.

Den litteratur som finns inom AR-omredet ar i stor ut.
strackning teknikorienterad. Eft€rsom ver stravan i denna
skrift ar att undvika att skriva samma saker omigen pe samma
sett som andra fiirfattare redan har gjort behandlar vi AR.
teknik pe fdljande satt.

Vi kommer att under tre huludrubriker karakterisera AR.
teknik med hiinsyn till de tidigare beskrivna syftena, Avsnitten
kallas planeringsteknik, beskrivningsteknik och systemteknik.

Med planeringstekni& menar vi de de olika former av teknik
som anviinds f6r att planera AR-arbetet.

Besktivningsteknik er ett samlingsnamn pA de olika teknik-
slag som anvends fiir beskrivning, matning och analys fdr att
skapa underlag fiir kravspecifikation.

Systemteknik slutligen :ir de olika former av teknik som
man kan arbeta in i den nya systemliisningen. Detta avsnitt
skall vi indela i tre underavdelninapr och ddr behandla pro"
duktivitets-, mtionalitets- och motivationshiijande teknik,

Indelningen har ett pedagogiskt syfte, Vi vill seledes placera
in teknik€n i det mdnster som vi fiirsiiker skapa genom vir
beskrivning av AR. Fiir att mitjliggiira vidare studier har litte.
raturf6rteckningen i slutet av boken indelats pe motsvarande
sett som de(a avsDitt om AR-leknik.

Planeringsteknik

Vi kan skilja mellan tva planeringssituationer namligen plane.
ring av det totala AR-arbetet och planering av ett enskilt
projekt. Fiir den fijrra planeringssituationen krevs mer Hng-
siktiga planer som kan omfatta 5-10 er framat i tiden, Dessa
planer ar ganska grova och omfattar fiiretagsledningens m51
fttr AR"verksamheten samt behov av personella och maskinella
resurser fijr att inftia melen. De Hngsiktiga platrerna omfattar
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even planering av i vilken ordning de olika projekien skall
hanteras.

Fdr denna senare planering - ordningsfdljden mellan
projekten - kriivs teknik fiir att vArdem alteffrativa ordnings-
fitljder, Kalkylteknik iir den mest utvecklade teknikformen.
Det giiller vanlig investeringskalkyl.

En investeringskalkyl inneheler som bekant kostnader och
intakter som med hdnsyn till ner de beriiknas infalla i tiden
kan riiknas om till jiimfiirbara storheter. Berekningen iir myc-
ket enkel fiirutsatt att man har underlag. Problemet i AR-
planeringen ar att dessa underlag ofta ar osakn eller saknas
eller i vissa fall t,o,m, iir omiijliga att berekna. Kostnaderna
fijr ett AR-projekt iir dels utredningskostnader, dels omhgg-
ningskostnader (utbildning, investering i nya maskiner etc.),
dels driftskostnad fiir det nya systemet. Om man under ling
tid samlat erfarenhetsmaterial i fiiretaget kan dessa kostnadei
berdknas relativt vel,

lntdktssidan bester dels av reducerade kostnader idet nya
systemet i jiimfiirelse med det gamla. Dessa s.k. reduktions-
intekter' ar relativt enkla att bertkna ftir besriinsade KR-
projekt, sverare ftir stiirre system.

Den andra formen av intdkter ar s,k. styrintakter! exempel-
vis verdet av battre beslutsunderlag. Dessa intdkter kan inte
beriiknas i siffror vilket dock inte f6'r hindra oss fren att siika
yiirdera dem edigt negon norm, Vi tror namligen att de mitj-
liga sty(intekterna er se betydande att even mycket stora
rationaliseringsvinster i form av personalreduktioner skulle te
sig ointressanta orn reduktions- och styrintakter kunde uttryc-
kas i samma mitt.

Av detta fiiljer att den enda utarbetade teknik som finns frjr
det totala AR-arbetets planering iir investeringskalkylering och
dell tekniken iir otillriicklig. Kvar ster dock behovet av plane-
ringst€knik, Var;e fiiretag malste pa egen hand utarbeta normet
eller teknik fcir viirdering av AR-projekt.

Vi kommer alltid att fA fdrlita oss p5. subjektiva bediim-
ningar i detta avseende. Om ett fdretag utarbetar en politik
fiir hur olika AR-projekt skall vtrderas kan man dock estad-
komma den stora fiirdelen att va{e projekt verderas pe ett
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konsekvent sett. Fiiljer man sedan upp proiekten i efterhand
skapas dyen erfarenhetsunderlag fiir att fiiraindra vArderings-
systemet,

Den andra planeringssituationen avser det enskilda projek-
tet. Har finns ndtplanering och ganttschema som er utmtrkta
hiAlpmedel. Aven hAr gAller att fiiretaget endast kan skaffa
sig en fungerande projektplanering genom att sarnla erfaren-
hetsunderlag under ling tid,

I tidsplaneringen av ett projekt har man alltid tre variabler"
nrimligen

l. Beslutat mel fiir projektet
2. Resurser (i allmiinhet =personal)

3. Feirdigtidpunkt

En uppgjord plan som dr preciserad i detalier har alla dessa
variabler med, Den kontinuerliga uppfiiliningen visar om av-
vikelser sker endast om de olika delarna av projektet er ut-
tryckta se exakt att man kan konstatera awikelse. Ndr av-
vikelse iir konstaterad kan givetvis var och en av variablerna
ovan Andras. Man kan endra melet till en liigre ambitionsnivA
eler sAtta in mer resutser eller skjuta fiirdigtidpunkten fram-
et i tiden. Genom att samla upp och systematisera erfaren-
heterna fren m6:rga projekt kan man utveckla de olika teknik-
former som finns till €tt allt battre fungerande planerings-
system.

Besk vningsteknik

De faktorer vi har intresse av att beskriva Ar personal, de
arbetsuppgifter personalen utfii! och de hiilpmedel som man
anviinder sig av. Dessutom vill man beskriva samspelet inellan
personal, arbete och hjiilpmedel. Beskrivningen kan ske i flii-
den av material eller informatiron, i kostnader och intekter eller
i volym och tid, Nar vi beskriver i kvantitativa termer sesom
tid, kronor, stycken etc, talar vi om metning.

Arbetsmatning ar ett samlingsnamn pa ett antal olika for-
mer av direkta matningar med hjiilp av en observatijr eller
indirekta matningar som utfdff ay den enskilde ansta[de.
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Miitningen benamns efter det sett pe vilket den utfiirs'

SjAlvdeklaration (arbetsrapportering) utfiirs genom att den

pe$on vars arbete skall miitas sjalv registrerar tiden fiir varje

arbetsuppgift. Frekvensstudien Ar en t€knik som bygger pe

stickprovsteorin, Genom ett antal slumpvis utvalda observa-

tioner insamlas information om frekvensen hos olika arbets-

uppgifter, dvs. det antal genger en viss arbetsuppgift fiire-

kommer. Man tlr fram en tr€kvansfiirdelning som visar att

exempelvis 30 % av observationerna registrerade masKnskriv'

ning. Diirmed upptas ockse 30 % av arbetstiden pe den stu-

derade enheten av maskinskrivning. Med hjelp av statistisk

beriikning kan man sedan fastste[a osakerheten i metningen'

I exemplet ovan kanske osekerheten uttrycks som "med 95 "A

sAkerhet ligger vardet meuan 27'/" och 33 %, dvs uppmett

vttude (30 "/") x3".

Det finns even andra fotmer av arbetsmatning en de tve

nAmnda och vi hiinvisar till litteraturfiirteckningen i slutet av

boke!.
Fiir beskrivning av fliiden anvands grafiska beskrivningar'

Med ett begrAnsat antal symboler kompletterade med text kan

man beskriva system och rutiner pe ett iivQrskadligt satt Sys-

tem- och programtliidesplaner fiir ADB'orienterade system

utfiirs be$ med hjAlp av de olika maskinleverantiirernas

symbolmallar eller den mall som Skoltiverstyrelsens fiirlag

givit ut.' Fiir manuella rutiner ar Mekanfiirbundets Or-mall

den mest anvenda.
Den vanligaste formen av beskrivningsteknik er intervjun'

Det Ar diirfiir mtirkligt att den behandlats se knapphAndigt i

svensk AR-litteratur. Aven i utbildningen av AR-specialister

har den i almenhet en mer undanskymd plats iin den borde

fiirtjAna. Den fylligaste framstellningen om intervjuteknik

iterfinns i van Tongeren-Bubenkos bok'

Elementer statistik er en form av AR-hjiilpmedel som biir

ingi i varje AR-mans utrustning Stickprovsundersiikningar

samt ftamtagande och tolkning av olikd genomsnittsvarden'

s.k. centralverden, kan i en fiirundersiikning vara till god hjAlp

tiir att ge utredningsmannen en uppfattning om de fiireteelser

ban skall etgiirda. 
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Systemteknik

Produktivitetshitjande

Med planeringssystem baserade pe arbetsmetningsresultat kan
en arbetsledare planera arbete aven av mycket kvalificerat
slag. Arbete kan beskrivas dels som metod, dels som arbets_
resultat.

Riirelsemdssigt beskrivbart arbete kan ofta planeras genom
att en metod utarbetas dar de olika delmomenten kan tidsattas
med god precision. Hdrigenom kan man dven tidsatta de olika
arbetsuppgiftema och fi underlag fiir planering.

Arbete som innehiller en stor del intellektuell aktivitet kan
.inte metodbeskrivas. Hd.r har man ende utvecklat planerings-
system genom att mata tiden f6r ett antal typarbeten och
Asatt varje typarbete en normtid. Arbetsledaren planerar sedan
den enskilda arbetsuppgiften genom att jemfiira det aktuella
uppdraget med typarbetena och i|sdtta tid enligt det typarbete
som mest liknar den aktuella uppgiften. Baserat pe erfaren-
hetsdata har planeringssystem utarbetats fiir personalkategorier
som ritare, konstruktiirer, sekreterare, inkiipare etc.

Produktiviteten piverkas av planering, metoder och hjiilp.
medel samt arbetsintensitet, konstaterade vi i fiirsta kapitlet.

Bland de hjiilpmedel som dr aktuella i kontorsarbetet kan
niimnas blanketter, arkiv och register, mrjbler och lokaler samt
maskiner. Fdr samtliga dessa hjiilpmedel finns bra litteratur
pi svenska.

Arbetsintensiteten slutligen kan fiirbettras genom att en
stdrre del av arbetstiden anvends till produktivt arbete. Det
er vanligt att personlig tid tar en orimligt stor del av tiden i
ansprek pa kontor. Man kan iiven driva upp arbetstakten i den
mAn denna er fitr Ug. Som hjelpmedel i detta avseende finns
arbetsmetning och premieliin.

Motivationshii jande

Teknik fiir matning och fiirbiitt ng av motivationen sakrus i
stor utstrd.ckning. Vi vet att vi piverkar motivationen i vade
systemombggning men vi vet inte hur.
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Av studier som utfiirts i Norge och i USA har framkommit

att motivationshitjande etgarder sannolikt medfcir stdrre effek-

tivitetsfdrbtttringar en negon annan form av ntionalisering.

Detta bekreftas ocksa av svenska erfarenheter fr6n ftiretag

d'ir man fiirt ner budgetering och rapportering till fdrmans'

nivA i verkstaden, Nar en befattningshavare pA Erg organisato-

risk nivi i fdretaget uppleYer att han har miijlighet att peverka

fiirha andena inom det egna arbetsomredet och att han kao

visa resultat av sitt arbete ftirbittms motivationen. Detta synes

leda till kostnadssiinkningar, minskad franvaro, minskade kas-

sationer och biittre intekter beroende pi i vilken befattning

individen iir placerad.
Det ar troligt att vi inom loppet av negra er fer fram

konkreta riktlinjer fdr hur man kan fiirbettra motiYationen

och meta fiirbettringen.
Med tilhiickligt erfarenhetsunderlag borde man Aven i kal-

kylen fiir ett AR-projekt kunna rdkna med kostnader och in-

tAkter i form av motivationsfdrendringar hos personalen. Det

Ar troligt att den syn pe radonaliseringsverksamheten som

framfiirs i denna skrift kommer att vara helt inaktuell om

detta blir mitjligt.

Rationalitetshdjande

Av det avsnitt som handlade om beslutsptocessen i kapitel 1

seg vi att man kan fdrbattra rationaliteten pa tre sett.

Fiir det ftirsta kan man ijvertyga sig om att det mil man

arbetar mot dr i iiverensstemmelse med tivriga m61. Kan vi

even uttrycka melet operationellt, dYs, se att det kan metas,

estadkommer vi en stiirre sakerhet i beslutsfattandet Vi kan

kalla detta mehationalisering, Fiir detta saknar vi teknik om vi

undantar budgetering, Budgeten uttrycker melen fijr fiiretagets

olika enheter i operationella termer.
Frir det andra kan vi fiirbattra beslutsunderlaget, dvs. den

information som gAr in i beslutssystemet TYar ddigare citende

biicker (Ekman 1969, Ramstriim 1969) behandlar denna form

av teknik.
Det tredje seftet att fiirbiittra rationaliteten Ar att peverka



den behandling som sker av ett givet informationsunderlag.
Detta ligger inom ramen fiir den yetenskap som kallas infor.
mationsbehandling. Hur kan man med hdnsyn till syftet mcd
behandlingen fa ut se mycket vasentlig kunskap som miijligt
ur en given informatioDsmdngd?

Teknik som er aktuell i detta tredje fall 5r i hur.udsak ope-
rationsanalys. Operationsanalys Ar ett samlingsnamn fiir ett
antal kvantitativa tekniker sesom linjiir programmering, kii-
teori etc. Samtliga tekniker anvands fitr att liisa problem som
kan uttryckas matematiskt t.ex. lagerproblem, I lagret finns
tvA typer av kostnader. ndmUge[ de som dkar da lagret dkal
(kapitalkostnad) och de som minskar dA lagret iikar (bristkost.
nad). Malet ar att minimera totalkostnaden, dvs. den lager-
volym som ger den ldgsta summan av kapital- och bdstkostnad.

Alla operationsanalytiska tekniker kan schematiskt sagas
uttrycka att ett visst utbyte er resultatet av sambandet mellan
en serie icke koqtrollerbara och kontrollerbara fitreteelser.

23. Sammanfattning

Vi har i detta kapitel behandlat de principer enligt vilka AR-
arbetet bedrivs, vi har sagt nagot om hur arbetet planeras och
organiseras och myck€t kortfattat har vi visat exempel pi de
olika former av teknik som man arbetar med. Principerna fiir
systemarbetet kommer vi att ndrmare beskriva tilliimpningen
av i n5sta kapitel. Planering av AR-arbetet behandlas nermare
i sista kapitlet,

Tekniken deremot skall vi lamna nu. Den mycket korta
genomgang som vi har gjort har varit avsedd som bakgrund
til l  de fit l jande kapitlen. Den som yrkesmessigt tanker egDa
sig At AR maste seledes fiirdjupa sina kunskaper om tekniken
och dess tilliimpning, Som lempfig introduktion rekommende-
ras den litteratur som finns upptagen i litteraturfiirteckningen.

Betraffande utbildning hiinvisar vi till SAF-ALI-RATI, dvs.
Svenska Arbetsgivarefdreningens utbildning och till Sveriges
Kontoristfitrening. Aven TBV anordnar AR-kuser.
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3. Systemarbete - principer och arbetssteg

I detta kapitel skall vi redogiira fiit hur systemarbete bedrivs.

Det skall giiras med ansprek pA att tiicka alla former av admi'

nistrativ systemutveckling. En. fdrenkling meste darfdr gijras

genom att systemarbetet delas i fyra olika typer. Vi skal1 be-

skriva fyra modeller diir den fitrsta er mest primitiv och den

fjarde mest avancerad, Det kiterium som vi tidigare anvent

fijr att beteckna avancerat rationaliseringsarbete, nerdigen

hiig grad av fitrutsAttningsliishet, ska1l anvdndas even her' De

fyra modellerna som dverensstAmmer ganska vel med de tre

utyecklingsstegen som beskrevs under rubriken "Organisation"

i ftiregeende kapitel kommer att kallas

KR-modellen
Administrativ systemanalys
Styrsystem - beslutsanalys
Styrsystem - malanalys

Dessa fyra modeller ger en fiirenklad bild av verkligheten, Vi

varnar derfitr fijr varje f6rsdk att omplantera dem i praktiken

i form av en organisationsplan fiir en rationaliseringsavdel'
ning eller dylikt. Syftet med indelningen er att ge en bild av
yad AR ar och fiir detta syfte Ar indelningen meningsfull Det

finns en rad mellanformer av systemarbete som det bedrivs i

praktiken jiimfdrt med modellerna och €n hardragning av

fyrdelningen leter sig inte gitras.
Som sammanha ande inledning till avsnitten om de fyra

modellerna skall de olika gradema av fiirutsAttningslitshet

exomplifieras.
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30. Inledning

KR-modellen

Tidigare har sagts att KR-proiekt Ar relatilt begrdnsade ndr
det galer omfattningen av de system som man arbetar inom.
Tillflitde och avfldde av information till systemet meste accep-
teras i det ursprungliga skicket. I annat fall riskerar man att
frirdndra de arbetsmessiga fiirutsiittningarna i angrdnsande del-
system. Man accepterar even i stort sett den ursprungliga
organisationen, Eftersom systemet ligger inom en avdelning
eller annan organisatorisk enhet kan fdrslagen medfdra fdr-
Andring av arbets- och befogenhetsftirdelningen inom denna
enhet, Enhetens - avdelningens - relationer till parallellpla-
cerade och dverordnade enheter fiidndras daremot inte. Fitr-
slagen som utredningen skall utmynna i er inriktade pe arbets-
fdrenkling, metod- och hjiilpmedelsrationalisering samt omfttr-
delning av arbetsuppgifter mellan enskilda befattningshavare
eller mellan mindre grupper. Kravspecifikationen ar inte ser-
skilt komplicerad eftersom de gamla fitrutsettningarna dr letta
att beskriva och meta. Inom ramen fdr dessa fiirutsettningar
har man frihet att formulera fiirslagen.

Administ t at iv sy st emanaly s

Ner datamaskinerna biirjade komma till anviindning under
1950-talet blev man varse att KR-modellens tankande kunde
ge icke iinskvdrda resultat i form av en pappersflod som ingen
hann liisa. Man insig att en mer kritisk syn pe systemutveck-
Iingen var nddvandig och i slutet av decenniet presenterades
den administrativa systemanalysen.l

Modellen inneber att systemarbetet bedrivs bakld.nges. Utan
hansyn till nuvarande arbetssett inriktar man arbetet pe att
specificera systemets avfliide (utdata), Dessfiirionan me'ste
naturligtvis systemets grdnser definieras.

N:ir avfliidet iir spe{ificerat skall register, dvs. lagring av
uppgifter, samt tillfldde specificeras. Registerbehov och till.
fliide av information motiveras sAledes som "revaror" fair att
producera det iinskade avfltidet,
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Den adminisirativa systemanalysen som anvands iiven fol
icke ADB-orientemde system ar mer fdrutsdttningslits iin KR-
modellen i tve avseenden. Fiir det fiirsta Ar de system som
man arbetar inom i allmenhet stiirre vilket medger en hiigre
grad av frihet i fiirslagsutarbetandet. Fiir det andra bortser
man iften nuvarande tillfltide och avfliide. Man utger ifren
informationsbehovet i efteifiiljande delsystem fdr att specifi-
cera avfliidet och l6ter sedan detta styra det tillflode man
bebiiver, Inom dessa ur behoven herledda ramar arbetar man
sedan vidare med detaljutformningen av systemfdrslagen.

S tyrsystem - beslut sonalys

Nir man biirjade utyeckla styrsystem fann man att den gamla

modellen inte lingre fungerade, Att specificera utinformation
ur ett stiidsystem typ fakturering var inte sArskilt komplicerat
i jemfiirelse med de problem man nu stijtte pA. Informationen
mellan och fren stiidsysteman Uter sig ganska vel beskrivas
men hur fir maq reda pA vilken information en beslutsfattare
behiiver? Man kan fr6ga de olika beslutsfattama vilken infor'
mation de anser sig behiiva, men den vdgen visade sig av olika
skdl inte vara framkomlig.

En framkomlig vag er dock att utge ften den enskilda be-

slutssituationen. De olika beslutssituationerna maste de kart-

tiiggas och analyseras med avseende pe dek Yilket problem

beslutot er avsett att liisa, dels vilken information besluts-
komponenten behiiver fiir att fatta beslutet. Det p6 detta sett

hiirledda informationsbehovet styr kavspecificeringen betraf-

fande avflitdet fran systemet.
Som sammanfattande benlmning pA de olika beslutssitua-

tionena och deras fiirdelning pe beslutskomponenter anvAnds
beslutsstruktur i denna skrift.

Innan man biiriar slecificera kraven pi ett sty$ystem sker

rationalisering av beslutsstrukturen. Lika val som man efter
en karthggning av arbetsfiirdelningen i en enhet utfdr en grov
"s6dning" genom omfiirdelning av arbetsuppgifterna mellan
de olika befattningshavarna kan beslutssituationerna omfiir-
delas mellan beslutskomponenterna pe grundval av en kart-
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lliggning av beslutsstrukturen, Detta kommer att behandlas
senare i kapitlet och har ingen betydelse fiir graden av tbrut-
s'ittningsliishet i modellen.

Vi ser att man dven hdr arbetar med de tve tidigare system-
begreppen enhets- och aktivitetssystem. Beslutssituationernas
samband uttrycker aktivitetssystemet. Beslutskomponenternas
samband beskrivs som enhetssystem. Om vi fl1ttar om be-
slutssituationerna till andra beslutskomponenter endras be-
slutsstrukturen.

S tyr sy st e rn - mdlanalyt

NAr vi tidigare behandlade begreppet administration talade vi
om mil. All verksamhet i ett fijretag bdr kunna motiveras med
att den bidrar till att uppne mel. Vi pastod att fiiretaget har
en milstruktur diir de hiigsta melen brutits ner till underord-
nade mll. Dessa underordnade mil skall dels vara samordnade
med varandra, dels hiirledda ur ett dverordnat mel,

I de tidigare beskrivna modellerna har vi inte talat om mil.
Detta trots att det logiskt borde vara mest naturligt att bdrja
med mel och hdrleda verksamheten seval betrAffande beslut
som aktiviteter ur m6len. P6 fr6gan "Varftir bdrjar vi inte med
milen?" finns ett enkelt svar: "Vi vet inte hur man gitr!"

Det finns nigra uppslag till hur man kan ge tilviiga metr de
praktiska erfarenheterna av "milrationalisering" Ar mycket
begriinsade.

I vert nuvarande sett att arbeta med AR utger vi flen att
verksamheten speglar melen. De olika graderna av fdrutsiitt-
ningsliishet kan ses som att vi niirmar oss melen mer och met.
I styrsystem-beslutsanalysmodellen utgfu vi frarl besluten och
aDtar att besluten speglar de mil som skall uppfyllas. I KR-
modellen antar vi att de nuvarande produkterna - utdata
fren systemet - bidrar till meluppfyllelsen och att det dr
Onskvert att kostnaden fdr framsfa[ningen av dessa produkter
kan sdnkas.

sannolikt ar dessa antaganden oftast riktiga. Vi fir dock
inte bodse fren mdiligheterna att delar av den nuvarande
verksamheten inte bi&ar till fiiretagets mil. Genom ver fiirut-

64



settningshemmade rationalisering bidrar vi dA till att fel saker
utfiirs med hiigre produktivitet.

Det finns ockse exempel pi att den nuvarande AR-verksam-
heten hemmat tankandet genom sitt bristande melmedvetande.
Skalet till att vi arbetar med si lig grad av ftirutsettningslds-
het er att vi inte behiirskar tekniken fiir formul€ring av en
melstruktur. Vi bedriver inte AR som vi giir fijr att det er bra
utan fdr att vi inte beherskar ett bettre sett;

I allmenhet er det iinskvart med h'insyn till ftiretagets mal
att kostnaderna fdr en viss produktion kan sdnkas beroende
pe att fiiretaget miste liimna vinst. Om kostnaderna senks met
dn intakterna de iikar vinsten, Det finns doek exempel pa att
kostqadstenkandet inarbetats se i fiiretaget att kostnadssdnk-
ning betraktas som ett mel i sig, Konsekvenserna av denna
fiirestiillning i ett stort handelsfdretag i livsmedelsbranschen
var att inkdpschefen sysselsattes med kontroll av leverantiirs-
fakturor under en stor del av sin arbetstid. Kostnadema ftir
inkiipsavdelningen blev visserligen lagre iin om man ansdllt en
medhjalpare till inkiipschefen fdr detta arbete, Ett stor del av
det bidrag till ftiretagets indkter som inkdpschefen borde sva-
rat fdr uteblev ocksi. Scjkandet efter nya produkter och leve-
rantdrer fick ste tillbaka fiir rutinarbetet med fakturorna.

Inget fdretag lever pa sina liga kostnader. Man lever pi

den positiva skillnaden mellan intekter och kostnader. Ratio-
naliseringsverksamheten skall inriktas pA att iika skillnaden
mellan intekter och kostnader vilket er ett vidare arbetsfilt dn
enbart kostnadssankning. PApekandet Ar si sjelvklart att det
kenns pinsamt att behiiva nemna det. De personer som sysslat
med eller blivit utsatta fdr rationalisering torde dock kunna
bekrafta att d.ven en s6L enkel sanning meste fdras fram igen.

Sknlci iiii aii kostnadssenkning se koErmit att lesa fiirestall-
ningen om vad ratioialisering syftar till att den betraktas som
ett mel i sig iir bristande medvetenhet om melen, Milen fiir
ratioDaliserirgsverksamheteq meste hiirledas ur melen fijr fdre-
tagets operativa verksamhet.

Den syn pi AR som framf6rs i denna skrift er betingad av
vira nuvarande fiirestdlningsramar. Om nigra ei kommer
vera fiiresf;llningsramar och diirmed vir syn pe AR att ha
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fiiriindrats till fiiljd av den vetenskapliga utvecllingcn och
praktiska erfarenheter. Den utveckling som vi i dag kan fiir-
moda mest kommer att piverka v6r syn pe AR ligger inom
det omrade som hdr representeras av styrsystem-m6lanalys-
modellen,

Stfsystem-melanalysmodellen innebiir den hiigsta graden
av fiirutsAttningsliishet. Vi utgar fren fiiretagets m6l pi IAng
sikt, bryter ner dessa i kortsiktiga totalmal som i sin tur bryts
ner till mel fdr allt kortare perioder fiir allt mindre delar av
fiiretaget. Fren dessa m61 kan vi sedan herleda beslutsstruk-
turel samt verksamhetens inriktning och satt att fungera.

I slutet av detta kapitel tar vi upp en mer ingiende diskus-
sion om fiiretagets mil. En framkomlig vag att formulera en
milstruktur anser vi vara att anvanda liinsamheten som ett
variabelt mel och betrakta andra mil som kan harledas ur
intressentmodellen som restriktion€r pe liinsamheten.

Som avslutning pe detta avsnitt om olika grader av fiirut-
sattningsliishet i rationaliseringsarbet€t vill vi paste att de
olika modellerna inte utesluter varandra. Ett kriterium pe ett
ur AR-synpunkt avancerat ftiretag er att fdretaget i sina mest
avancerade AR-projekt arbetar med en hdg grad av fdrut-
sAttningsldshet. Detta in eber inte att man lagt ner den AR-
verksamhet d'jr KR-modelleq anviinds. I det utvecklade fiire--
taget bedrivs alla former ay AR och de olika formerna kom-
plettemr varandm.

Aven i ett styrsystem meste blanketter och andra hjiilpmedel
utvarderas och metodproblem litsas innan det blir praktiskt
anvdndbart. KR-metodik anvd.ncis siledes i alla AR,projekt,

Olika former av AR bedrivs enligt olika modeller och steler
ocksi olika krav pe den personal som skall hantera problemen.
I och med att det samtidigt bedrivs AR med olika inriktning
enligt olika modeller och med olika komplexitet i problemen
stels stiirre krav pi planering och samordning av den totala
AR verksamheten. Det finns saledes ett klart samband mellan
det satt pe viket AR bedrivs och det siitt pe vilket verksam-
heten planeras.

Vi skall diirmed iiverge til etr negol mer detaljerad beskriv-
ning av de olika modellema.
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31. KR-mode[en

De olika stegen i ett KR-projekt iir foljande:

problemdefinit ion
melf ormulering och avgriinsning
planering av utredningen
kartbggning
analys
fiiIslagsutarbetande
genomfdrande och uppfdljning

Se fig. 12.

Arbetet kan delas upp i tre etapper niimligen

fiirstudien som omfattar problemdefinition, mS.lformule-
ring och avgrdnsning samt planering av utredoingen,

huvudstudien som omfattar kartliiggning, analys och fiir-
slagsutarbetande samt

genomfiirandeetappen.

Syftet med fiirstudien air att skapa underlag f6'r den plan
ealigt vilken etapp tve - huvudstudien - skall utfiiras. Ftir-
studien kaq sdgas omfatta en egen utredniDg diir de traditio-
nella stegen kartleggning, analys och ftirslagsutarbetaDde inger.
I fiirstudien skall problemomradel kartbggas grovt, DArige-
nom fer utredningspersonalen material se att det reella proble-
met kan definiems/analyseras fram ur kartbggningsmaterialet.
Fiirslaget - ftirstudiens produkt- iir en plan fiir hur huvud-
studien skall Hggas upp.

I huvudstudien ligger det egentliga utredningsarbetet. Med
utgengspunkt fuen de problem som skall ldsas sker kardagg-
ning av de faktorer som anses vara av vikt fiir att kunna liisa
problemet,

Det har tidigare sagts att kardaggning Ar motiverad av tvA
skiil. Fitr det fiirsta fair att specificera kraven pi det nya fdr-
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Etapp Proiektsteg Eeslut lnforma

om torcluore --a

--t
--t

F6rstudie 1. Problemdefinition
2. M8lformulering och avgrensning
3. Planering rv utredning

om huvudstudie
om m6l, omfattning, metodik

4, Ksrtlaggning
5. Analys
6. Fiirslagsutarbelande

om genomf66nde

7. Genomfiirande
8. Uppfdljning

Huvudstudie

Genomf6landa

Fig. 12. Steg och etapper samt information och besiut i ett KR-projekt.

slaget, ftir det andra ftir att ge underlag fiir jdmfiirelse mellan
altemativa vegar att liisa problemet

De krav som det nya fiirslaget skall uppfylla ar kvantitets-,
kvalitets-, tids- och kostnadskrav, Man siiker fastliigga vilka
kvantiteter som skall bearbetas genom att mata bearbetad
kvantitet i det tidigare systemet och korrigera uppgifterna med
prognoser fdr framtida utveclling. Om antalet utskrivna fak-
turor vid kartldggningstilfallet ar 1200 per er men bereknas
iika med l0 "/. om aret staler detta andm krav pe flexibilitet
eller utbyggbarhet i det nya systemet an om antalet kan be-
raknas vara konstant under iive6kadlig tid.

Om de I 200 fakturorna ar ojamnt fijrdelade iiver eret sa att
600 fakturor skall skriyas ut under tve menaoer Ar kraven
annorlunda an om inga sasongsvengningar finns.

Kvalitetskraven kan i vert exempel innebara att ett visst
antal fel per 100 fakturor kan accepteras. Skall kvaliteten yara

h6gre miste storre krav stallas pe kontroufunktionen i det nya
Byslgmet.
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Tidskraven uttrycks ofta i genomloppstid, dvs. den tid som

far fiirflyta fren det att faktwaunderlaget Ar fakturaskriYer-

skan tillhanda till det fakturan ar utskriven. Om tidskraven 6r

h6ida och sasongsvtngningarna stora krdvs iiverkapacitet i det

fiireslagna systemet, Detta fitr att 600 fakturor skall kunna

skriyas ut under de tv6' miLnaderna om den "normala" belast-

ningen iir 150 fakturor per manad.
Kostnadskraven slutligen kan uttryckas i att kostnaden fdr

det nya systemet inte fer vara hijgre an fiir det gamla ell€r

att kostnaderna skall siinkas med 15 7".
Her finns skel att Aterigen ta upp kostnadstankandet. I ett

faktureringssystem kan en htigre kostnad jemfitrt med det

gamla systemet vara motiverad, Om exempelvis genomlopps-

tiden fiirkortas se mycket att snabbare betalning fran kun-

dema fiirbattrar fiiretagets likviditet kan likviditetsfdrbiitt-
ringen anses vara verd kostnadsdkningen. Detta er inte alltid

fallet. Vi vill bara pepeka att alla fiiljdverkningar av ett fiirslag

skall vardems.
Den tredje etappen iir genomftirande- eller omleggningsetap-

pen. Fijrst ner fdrslagen ar genomfiirda och det nya systemet

Ar satt i drift ar KR-projektet slutfiirt. I denna etapp ligger en

anskaffning av fi ireslagen utrustning. utbildniDg och tuiioing

av personal, omplanering av lokalet etc.

I uppfijljningen skall kontrolleras att systemet fungerar och

att det mal man arbetat mot har uppfyllts. Smiirre justeringar

maste i a menhet ske i efterhand under uppfiiljningen. Det

kan gAlla missuppfattningar hos personalen betraffande hur

en viss arbetsuppgift skall utftiras, eller ftjrhatanden som el

vesentliga i negot avseende men som utredningspersonalen

missat.
Fiirutom de hdr behandtade etapperna skall information och

beslut.i utredningsarbetet beriiras.

Inlormation

Vi avser her information om rationaliseringsprojektet till den

av utredningen berdlda personalen. Som fiirsta tumregel g:il-

ler att det ar battre att informeta fiir mycket An fitr litet. Som
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alla kategoriska pesteenden meste den tas med viss reservation.
Ju mer en utredning kommel att inverka pa. personalens arbets-
sett och arbetsuppgifter desto mer vAsentlig iir informationen.

Det finns tve fasta informationspunkter under en KR-utred-
ning, ftire huvudstudiens sta och fiire genomfdrandet av det
nya systemet. Om en studie drar ut pa tiden dr det dessutom
liimpligt att heUa etminstone chefspersonerna inom utrednings-
omredet kontinuerligt informerade om vad som hender.

Innan hu!-udstudien startar bdr personalen informeras dels
om bakgrund och mil fcir utredningeir, dels om hur sjelva
utuedningsarbetet kommer att peverka det dagliga arbetet.
Information€l skall vara itpp€rl och utfiirlig. Avser man att
minska personalen med 2O/" biir man informera om detta.
Samtidigt kan man motivem varfiir inskrenkninga! m6.ste gdras
och informera om hur fiiretaget tAnker behandla de personer
som "blir iiver". Fiir att kunna ldmna denna information
krAvs att man har en genomtankt personalpolitik som kan till.
Hmpas i alla sammanhang. Dessutom meste melet fiir utred-
ningeD vala formulerat sa att man vet vad man vill uppne.

En annan tumregel Ar att informationen skall vara muntlig.
Detta kan ordnas pA, olika sett. I en utredning som skulle ut-
mynna i fiirslag till framtida telefon", snabbtelefon- och telex-
utrustning i ett kontorshus med 800 tjenstemAn samlades av-
delningscheferna till en central informationstrii.ff. De fick
mat€rial och instruktioner fdr att var och en pe sin avdelniDg
informera sektionscheferna som i sin tur informerade persona-
len. Informationstriiffarna planerades se att en utredningsman
fanns till hands fdr kompletterande information vid behov.

En tredje tumlegel sager att en linjechef skall informera om
utredningens bakgrund och mAl och utredningspersonalen om
de steg och metoder som utredningsarbetet skall bedrivas i.
Motivet till detta ar att linjeahefen med sin information visar
att han st6r bakom utredningsarbetet vilket anses ha en positiv
psykologisk effekt pi personalen.

Om utredningen har t mel att reducera personalen mAste
givetvis porsonalavdelningen informeras. Betraffande informa.
tion till personalens fackliga organ urbildas olika praxis i olika
fiiretag. Eftersom samtliga centrala fackliga organ fdrheler
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sig mycket positiva till ntionalisering och i menga fall kever
utiikade rationaliseringsinsatser ar samarbete med fackklubbar-
na snarare till gagn an till hinder fiir rationaliseringsarbetet.

Beslut

Under en KR-utredning fattas en rad beslut. Det finns dock

tre fasta beslutspunkter som skall beriiras har. Det fiirsta

beslutet ar att ftirstudien skall starta. Det andra beslutet fattas
pi grundval av det fiilslag till plan som fiirstudien resulterar
i och avser seledes start aY huvudstudie. Efter detta beslut

informeras personalen. Det tredie beslutstillfiillet avser beslut
och genomfiirande av framlagda fdrslag.

KR-proiekt kan vara begrinsade till att hiija produktiviteten

fiir en enskild fakturaskriverska. De kan dven vata begriinsade
till att omfatta en liten del av menga personers albete som i
den tidigare omtalade utredningen betdffande teleutrustning
fiir 800 tjenstemAn. Mellan dessa bida projekttyper ligger
arkivutredningar, blankettrevision, omfiirdelning av arbetsupp-
gitter i stiirre eller mindre enheter, metodfdrbattring fdr fak-
turakontroll, omorganisation av skrivfunktionen etc. Projekten
kan vara mycket olika med hansyn till tidatgang och kostna-

der och betfiffande de problem man avser att liisa samt de
problem som uppkommer under utredningens geng.

Vi skall hiir gi igenom de tidigare skisserade stegen i ett
projekt men meste inledningsvis fiirutskicka att fnmstdll-
ningen br schematisk. Det inneber att de vasentliga dragen i
varje steg skall beskrivas. Vi giir oss dermed skyldiga till lengt
drivna fiirenklingar. Som exempel kan ndmnas att den sken-
bart skarpa grans som finns mellan de olika stegen inte existe-
rar i verkligheten.

Problemdelinition

NAr en konsult eller intern AR-man tillkallas Ar skiilet i all-

manhet att man anser sig ha ett problem som kan liisas med

hjalp av rationaliseringsteknik. Problemet som det framstiills
fiir utredningsmannen kan yara "firr hijga kostnader", "fijr
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manga fel", "fttr li,ng genomloppstid" etc. Utredningsmannens
situation paminner om en liikares nAr en patient klagar iiver
"ont i ryggen". Det finns menga orsaker till "ont i ryggen"
sesom muskelstrAckning, diskbrick etc. Fiir att bota patienten
meste lelaren i en fiirstudie ta reda pe orsaken till slTnptomet
"ont i ryggen".

AR-mannens situation er fkartad. "Fdr hiiga kostnader"
kan ha flera orsaker sisom bristande arbetsledning, obmpliga
hjiilpmedel, oliimplig arbetsfiirdelning, otitl*ickligt utbildad
personal, "kniiliga" rutiner etc. Ofta :ir problemet beroende av
fl era underliggande orsaker.

I ett litet byggnads- och anleggningsfiiretag sattes konsulten
p6 problemet "d61ig likviditet". I fiirstudien kom det fram att
ett skal till den dAliga likviditeten var att faktureringen sHpade
efter menga menader, Detta i sin tul hade flera orsaker. Den
befattningshavare som ansvarade fiir faktureringen skulle dess-
utom fungera som arbetsledare. Han var mer intresserad av
att vara arbetsledare vilket medfatrde att han inte hade tid med
sin kamerala syssla. Se fig. 13.

En annan orsak till att faktureringen slepade efter yar att
man hade kopplat ihop sin egen fakturering med fakturorna
frAn underleverantiirerna. Fiir att skriva den egna fakturan ftir
ett visst uppdrag meste man awakta faktura fuen de under-
entrepreniirer som man lejt in fiir projektet ifraga. Genom att
betala ut ganska stora belopp d conto till underentreprendrer-
na bidrog man till att ytterligare fiirsena deras faktulor.
Underentrepreniirerna var i stor utstreckning enmansfdretagare
med kontoret pe fickan. De kunde mot ett enkelt kvitto utan
specificering fe ut upp till 9O/. av det slutliga fakturabelop-
pet. Entusiasmen hos dessa enmansfitretagare fiir att fiirderva
en liirdag med fakturaskrivning var fiirklarligt nog behi.rskad
nar den petagliga likvida ersettningen fiir anstrengningen inte
va! mer en 10 7" av fakturabeloppet

De hir redovisade problemen har samband med arbeters ut-
fiirande, Det finns even en annan vesentlig aspekt niimligen
liinsamheten,

Vi har tidigare pepekat att det er ang€Hget med ett vdl
fungerande samarbete mellan rationaliseringsfunktionen och
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Probl6m Or$k

D6lig likvidiret
/

J--
Efter.lepand6 f akturering

,--------- 
----r

Lang v:intan pe bverantdrsfakturor

- Eft€Eliipsnde lakturerirE

- Felaktig befattnlngsu ppbyggnad

- Sammankoppling, leveranttirs-
fskturor - egen fakturoring

- Leng vantsn pa bverant6rsfakturor

\-J

- A contobeblning

Fig. 1 3. Problem-orsakstabld.

personalfunktionen. Hiir vilt vi dven notera att det er itnsk-
vart med ett motsvarande samarbete mellan rationaliserings-
och ekonomifunktionerna. I samband med budgetuppftili-
ningen kan man uppmiirksamma liinsamma rationaliserings-
projekt genom att jamfiira olika enheter med varandra. Det
krdvs dock att den som sysslar med budgetuppfttljning kiinner
till sa mycket om AR att ha.l kan finna ldnsamma uppslag
och viirdera dessa i ekonomiska termer.

Det er namligen inte sakert att man upplever den Hnga
genomloppstiden fiir faktureringen som problem Man saknar

norm att iamfdra med om man arbetar inom ekonomiavdel-
ningen. Ar man rationaliseringstekniker saknar man mihiinda

insikt om hur mycket en fdrkoltning av genomloppstiden kan

vara verd. Litnsamhetstenkande rationaliseringsmen eller AR-
kunniga ekonomer torde seledes kunna gdra stora insatser i

sina fiiretag.
Att definiera problemet innebar att orsaketna till de nuva-

rande bristerna skall kartleggas. Problemdefinitionen har tva
funktioner, dels motiverar den utredningen, deh ar den en del
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av kravspecificeringen ftir det nya systemet som utredningen
skall utmynna i. Fijrutom de krav som det gamla systemet
uppfyller skall det nya systemet uppfylla kravet att vara ftitt
ften det gamla systemets brister.

Mdl och avgriinsning

Kraven pi ett mal fiir ett KR-projekt er tvi. Det skall om
miijligt vara operationellt formulerat se att man i efterhand
kan kontrollera om man uppnatt melet eller ej, Vidare skall
melets olika delar vara fiirenliga med varandra.

Helt vardeltis Ar en m5lformulering som gjordes fiir ett KR.
projekt i ett ganska stort fiiretag fiir tve er sedan och som
Itid: "Kortast mdjliga genomloppstid till liigsta mitjliga kost-
nad." Formuleringen var angiven fiir ett projekt som avseg
framtagning av fiirslag till ny orderrutin. Den chef som satte
detta mel kende sig ftirmodligen utomordentligt dynamisk och
effektiv, Det finns gott om exempel pi sadana uppenbart
orimliga men skenbart hurtiga floskler,

Kre.ver man ett i negon mening optimalt fiirhillande mellan
genomloppstid och kostnad mAste dessa tve storheter kunna
mdtas i samma mett - exempelvis verdet. Beslutsfattaren
m6ste de ange hur han anser att genomloppstiden ska verde.
ras i pengar. Om detta iDte sker dr malet orimligt beroende
pA att kort genomloppstid kostar mer pengar i form av maski-
ner med hdg kapacitet, hitgt kvalificerad personal eller stor
insats av personal. Det innebiir att antingen blir genomlopps-
tiden d€n kortast mcijliga eller blir kostnaden den Hgsta miij-
Iga. Bada dessa delmal kall illte uppfyllas samtidigt.

Som alternativ till den fiireslagna formuleringen kan ett visst
griinsvarde faststdllas fiir den ena av de tve storheterna. Melet
skulle di bli exempelvis "order som kommer in fitre kl. 12
skall expedieras samma dag. Kostnaden fiir det nya systemet
biir med beaktande av genomloppstiden vara si lig som miij-
ligt". Altemativt kunde man ange att "kostnaderna fdr order-
behandlingen skall siinkas med 10 % jemfdrt med nuHget.
Inom denna kostnadsram skall genomloppstiden vara se kort
som mitjligt".
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I de tvA fdrslagen finns respektive "kostnaden .., bdr vara
sA leg som mitjligt" och "skall genomloppstiden vara sa kolt
som mtijligt", Dessa formuleringar ar inte operationella. Finns
det &e alternativa fijrslag till systemutformning som bida
uppfyller havet pA kort genomloppstid (altemativ l) skall man
valja det som medfiir den 16gsta kostnaden, I detta avseende
finns viss operationalitet. Om denna kostnad sedan Ar den
bgsta mitjliga vet man inte. Stravar man efter en optimal liis-
ning skall alla miijliga alternativ varderas se att den bgsta
kostnaden uppnas. Detta medfiir dock att tiden ftir att inven-
tera alla tdnkbara liisningsalternativ blir ling och kostnaden
fiir utredningen hdg. Sidana "optimala" ambitioner dr i all-
manhet dverdrivna. Vi skall behandla optimeringsproblemati-
ken i samband med begreppet vertikal avgriinsning nedan.

De fdreslagna formuleringama dr operationella i ett avseen-
de, ndmligen att respektive genomloppstiden och kostnads-
sankningen kan metas varigenom maB Aven kan mata om
melet blivit uppfyllt.

Om kravet pe renhet - i betydelse frihet fr6n floskler -
Ar stort kan man ange den ijnskade genomloppstiden och pe-
peka att det ar 6nskviirt att kostnaden ftir det nya systemel
hills nere. Ytterligare ett altemativ d.r givetvis att satta ett
mitt pi bida storheterna och ange tingsta accepterade genom-
loppstid och htigsta acceptabla kostnad. I se faU meste man
dock vara iivertygad om att melet kan uppn6s. Att satta fitr
hiiga mal ar inte bra eftersom det ur utredningsmannens syn_
punkt ar deprimerande att arbeta mot ett ouppne€ligt mel.

Ett system kan avgriinsas pa tre sett. Dessa sdtt innebdr att
man anger

systemets tillfldde och avfldde
systemets omgivning
systemets ingaende delsystem

Denna form av avgdnsning kallar vi har horisontell.
Fair avgranstring av ett orderbehandlingssystem kan de tre

satGn ti[Ampas pe fitljande sett:
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Systemet skall omfatta

alternativ 1: operationer ften det en order kommer in frin en
kund per brev eller telefon till det varan leveretas.

altemativ 2: ordermottagning och orderbehandling. Rutiner pS
lager i samband med expediering, faktureringsrutin och rest-
orderutin samt leveransbevakning ingir ej i utredningen.

alternativ 3: ordermottagning och orderbehandling, restorder-
rutin inklusive bevakning av restolder samt utskrift av expedi-
tionsorder.

Den horisontella avgriinsningen avser siledes utredningsom-
rAdet.

Den andra formen av avgrdnsning som vi kallar vertikal avser
ambitionsnivin, dvs. hur bra i fiirhAllande t l basta miijliga
skall fairclagen vara.

De tve avgrAnsningsbegreppen har ett visst sarnband med
varandra. Ett stort utredningsomrede - ett integrerat system
- har en htigre ambitionsniva an ett mer begrinsat omrede.
Ett stort utredningsomride behiiver dock inte medfiira hdg
ambitionsniva. Utarbetas standardliisningar fdr ett visst enda-
mAl och dessa liisningar infiirs pe manga olika hill kan ut-
redningsomridet vara stort utao att ambitionsnivin blir allt-
fiir htig.

Inom ett visst "horisontalt" utredningsomrede kan ambi-
tionsnivin vexh. I det tidigare resonemanget om milformule-
ring sades att om man kvantifierar bede genomloppstid och
kostnad er detta mer ambitiiist an om bara den ena storheten
anges i kvantitativa t€rmer. Begrepp som "basta miijliga" och
"optimal" anger, om de skall tolkas bokstavligt, en hiig ambi-
tionsniv6.

Skall man de inte alltid ha en hiig ambitionsnivS? Svaret iir
nej med hdnvisning till att hitg ambitionsnive kostar pengar
och, vad som ofta ar verre, stor utredningsinsats, Hiigt upp-
skruvade krav pi optimala liisningar binder upp utrednings-
kapaciteten, som alltid ar knapp, under relativt sett leng tid.

Ar den besta lcisningen l0'/" battre an den nest basta
kanske den tar 100 "/. bngre tid att ta fram. Denna tid skulle



sannolikt kunnat anvendas fdr att finna den go-procentiga

liisningen pA ett annat problem. Det ligger niira till hands att

dra paralleller till pristeorins tes om avtagande gransnl"tta fiir

insatta lesurser och skokndstaraktigt pepeka att det bAsta ej

fir b[ det godas fiende.
Vi meste alltse skilja mellan hdg ambitionsniva fdr ett en-

staka projekt och hiig ambitionsnive fiir AR'verksamheten

totalt. Fdr AR-verksamheten totalt skall ambitionsniYAn vara

se hiig som resurserna medger. Detta inneber att man ofta fer

acceptera en liigre ambitionsnivA' fiir enskilda projekt

Sevitt vi vet i dag kan man inte totalt meta hur bra lds-

ningar ir i fttrhelande till varandn. Exemplet med 90 och

100'l liisningar fer fattas som ett teoretiskt resonemang Syf-

tet var att pavisa att det ur f6retagets synpunkt sett inte alltid

Ar dnskvart med fiir hcig ambitionsnive i det enskilda projektet'

Mel och avgransning har vi behandlat under samma rubrik'

Detta fdr att det i verkligheten dr svert och ibland omcijligt

att skilja pe begreppen, Avgdnsningen bade horisontellt och

vertikalt 6r ofta inarbetad i milet fiir ett KR-projekt'

Vi kan fdr att 'tterligare belysa detta fiirhelbnde avsluta

avsnittet med ett exempel pe mal fitr ett KR-projekt som

syftar till att ta fram fdrslag till ny orderutin:
"Metet ftir utredningen Ar att framl?igga fiifflag till ny

orderrutin omfattande

ordermottagnlng,
utskrif t av expeditionsorder,
restorderrutin och
expediering.

I det nya systemet skall varje order som iir fdretaget tillhanda

kl. 12 en vardag expedieras sena$ pefiiljande vardag'

Kostnaden fijf det nya systemet skall iute dverstiga kostna-

den i utgengsbget."

Pl ane r ing av utrc dn inge n

Planering innebdr att fast$ena mel ange handlingsnormer

samt ansle resurser.



Melet har vi behandlat. Handlingsnormerna innebar att man
skall ange hur man tiinker ge till vaga fiir att uppnA melet,
dvs. vilka steg och metoder som skall anviindas.

Resurserna fiir utredningsarbete bester uteslutaqde av tid.
Tidsbegreppet har dock flera dimensioner. Tjden frin utred-
ningens start till dess slut ar en dimension: utredninsstid matt
i mantimmar, manm6nader eller dylikt en annan. Slutl isen har
kapaciteten aven en kvalitetsdimension. ndmligen hur d"rsa
mantimmar skall vara sammansatta av proiektledare, utred-
ningspersonal av olika slag, kontaktman mellan projektgrupp
och linjepersonal etc.

Kostnaden fdr en utredning et en direkt funktion av tid-
&tgeng och utredningstidens sammansettning. Stor insats av
hiigavliinad personal drar hiigre kostnader an motsvarande
lnsats av persoqal med liigre liin.

Handlingsnormerna - titlv:igagengssattet fiir att ne melet
- er beroeDde ay melet samt utredniDgspersonalens och lin.je-
chefernas tidigare erfarenheter. En konsult ldgger sannolikt
upp en utredning pe ett annorlunda - grundligare _ sett i ett
fijretag diir han tidigare inte arbetat an en fiiretagsintem AR-
man med fleririg erfarenhet fren fiiretaget. Konsuiten maste
skaffa sig en fiirestiillning om lokalferg, attityder erc. Detta
kunnande har den interne utredningsmannen gratis genom
tidigare erfarenhet. I vissa projekt kan erfarenhet av detta
slag vara en belastning genom att AR"mannen iir',hemma-
blind". I sedana fall kan en objektiv konsult vara att fiiredra.
Hbr pldderas varkeo ftir konsulter eller intern personal. Manga
olika faktorer inverkar pE vad som iir liimpligt i det enskilda
fallet. I almanhet ster valet inte mellan konsult eller egen
personal p.g.a. att man aDvander konsulter som komplement
till eller i brist pi egen personal.

Planen fiir ett KR-projekt skall vata skriftlig. Den skriftliga
planen tvingar uppdragsgivare och utredningspersonal att tenka
igenom vad som skall giiras vilket innebdr en hiigre precision
i direktiven, Planen utgijr dessutom ett slags kontrakt mellaa
uppdragsgivare och AR,personal. Uppdragsgivarct vet vad
han kan krdya, AR-manneu vad han skall siira.
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MAnga AR-mbn har r6kat ut fitr att uppdmgsgivaren vid

presentationen av fiirslaget seger: "Det var ju inte det her iag

hade tiinkt mig." I s6dana fa Ar det skdnt att kunna henvisa

till en skriven plan, Om en skriven plan finns uppkommer

sannolikt inte situationen p g a. att partema ill overens ften

biirjan.
En vasentlig sak vid planeringen av utredniageo er organisa-

tionsfdgomai

Vem fattar beslut?

Vem ar projektledare och vad innebdr dennes ansvar'

befogenheter och arbetsuppgifter?

Vilka personer skall informeras om vad och vid vilka

tidpunkter?

Vem lemnar information till personalen och vem warar

fiir de lcipande kontakterna mellan linjepersonal och ut-

redningsmiin?

Hur skall organisationen se ut rent formellt?

Dessa ftegor er vasentligare ju mindre erfarenheter frin KR-

arbete som finns i fitretaget. Skelet Ar de awaktande eller

negativa attitydema till rutionalisering som oftast finns i fdre-

tag dih KR iir ett okiint begrepp.

Kattliiggning, analys och Jdrslagsutarbetande

Huvudstudiens tre steg behandlas tillsammans dels fiir att

grense ta mellan dem lil svera att dm, dels fiir att de ofta

bedrivs i ett s.k. iterativt, dvs, eterupprepat fiirlopp.

Efter fdrstudien har utredningspersonalen en t'tlig allmen

kunskap om utredningsomredet. Denna kunskap meste fdr-

djupas genom kartHggning och analys. De behov av ytter-

ligare kunskaper som kan fiirutses med fiirstudien som bak'

grund styr karthggnings' och analysarbetet, Nar fiirslagen

bijrjar utarbetas konstaterar man att det fiqos luckor i kun-

nandet och man fer utfiira kompletterande kartliiggning Denna
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process kan upprepas flera genger.
Fdrestiillningen att utredningsmannen fiirst kartlagger sedan

analyserar och slutligen utarbetar fiirslagen er seledes felaktis.
Fdr mAnga 6r sedan li ir man ha arberat pe Oena san vilkJt
resulterade i vildsamma kartbggningsinsatser fdr att inte se
misre om negot av varde. Anaiysarbetet blev aven det oerhcj-rt
omfattande - och fiirslagen medelmettiga. Den medelmittisa
kvaliteten pA fi irslagen ti l lskrevs der [akrum att utredning-s-
man[en under sin sanningssiikande karthggning blev "hemma_
blind" och biirjade tro att det gamla bristfe iga sattet att
arbeta yar d€t enda miijliga.

Numera arbetar man m€r enligt hypotesprincipen. Man utfiir
en grov kartHggning och formulerar med detta material som
bakgrund tdnkbara liisningar - hypoteser. Dessa hypoteser
testas genom ),tterligare kartliiggning och analys. Detta inne_
ber att man tidigt formulerar altemativa fiirslag och Eter
kartliiggningsmaterialet bekrafta deras giltighet, fijrkasta eller
modifiera dem.

De faktorer som kan komma ifraga fiir kartliiggning iir

personal,
arbetsoperationer och
hjalpmedel samt
dessas samverkan i metoder, rutiner och system
slutligen kan Aven produkterna vara ay intresse.

Genomgeende fdr samtliga faktorer ar lijnsamheten. Vad kos-
tar nulaget och vilka fiirbattringar kan giiras?

Personalen kaD kartldggas med avseende pe eld€r, praktiskt
och teoretiskt kunnande, liin etc. personalstrukturen, dvs. fi;r-
hillandet mellan olika b€fattningskategorier, utbildningskate-
gorier, aldersgrupper etc. kan aven vara intressant.

Operationer av typ skiva, rakna, registrera, transportera
och hjiilpmedel sesom maskiner, m<ibler, lokaler, registratur
och blanketter er ofta av intresse att kartlagga.

Vtsentligt ar nastan alltid hur de tre faktorerna personal,
operatroner och hjiilpmedel samverkar ftjr att producera pro_
dukter som fakturor, rapporter eta.
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Som avslutning pA denna bDgrandiga upprbkning erinrar vi

om fijljande viilbekanta ftegemiinster

vad?
var? varftir?
vem?
hur?

vad utfiirs var och av vem och hur? Den v5sentligaste ftegan

enligt den erfarenhet som linns av KR-arbete lr "Varfijr?"'

Varfiir skall fakturor skrivas? Varfatr just pi ekonomiavdel-

ningen? Varftir aY fru Persson oah inte av frijken Nilsson?

Varfiir med manuell skrivmaskin?
Ner fiirslaget ar framtaget, dr huvudstudien slutfitrd och

utredningsdelen av proiektet avslutad. Nu vidtar den verk'

staflande delen niir ttirslaget skall genomfiiras

GenomJiirande och uPP t'dlining

Den verksta[ande delen av ett KR-projekt kan delas in i tre

steg nimligen planering, oml?iggning och uppfiiljning'

omhggningen Eter sig val planeras. Planeringsfasen 5r

ockse mycket viktig. Det finns tva skel til att det nya systemet

inte fungemr tillfredsstellande i praktiken, nemtgen brist i

fdrslaget och brist i planeringen av omldggningen. Den van-

ligaste och onddigaste orsaken er bristande planering l fiiretag

dar man saknar tidigare erfarenhet av systemomEggning ligger

det nilra till hands att underskatta behovet av planering Man

fir ibland uppfattningen att nar beslut om genomfdrande vAI

er fattat sker systemombggningen av sig sjalv. Nar ombgg-

ningen inte sker automatiskt eller fullstiindigt och det nya

systemet inte fungerar tillfredsstiillande skyller man misslyc-

kandet pi fiirslagens deuga kvalitet Gahlins direktiir som

fregar en medarbetare om "vi skall tillkalla konsult eller trassla

till det fitr oss sjd.lva" bekreftar dessvarre de elfarenhetel som

menga fiiretag f6r i biirjan.
Vi skulle her kunna egna nagra sidor 6t ett resonemang fitl

att fdrklara varfdr planeringen ar viktig. ResoBemanget skulle
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fA inslag av "gamla hjulsp6.r" och "att lera gamla hundar
sitta", Detta avstelr vi ifren och l?imnar iste et negra synputrk-
ter pe pbneringsarbetet av mer praktisk natur.

Den tidigare namnda planen fiir huvudstudien stficker sig
fram t.o.m. presentation av fdrslag, Vid detta tillfiille finns en
liitt urskiljbar grens i projektarbetet. Att grensen ar tydlig
lockar somliga chefer att betrakta projektet som slutfiirt varfiir
utredningspersonalen kopplas bort, I samarbetet med konsult
strecker sig dennes offert ofta inte lengre iin till fdrslagen.
Detta medfiir att man betraktar offertens belopp som den
enda och fullstandiga kostnaden fdr att fa sina problem laista.

Vare sig man atbetar med konsult eller intern utrednings-
personal er det vanligt att AR-personalen kopplas bort frdn
projektet nar fdrslagen fdreligger. Detta kan yara riktigt om
den linjechef som skall verkstd.lla genomfiirardet har de ndd-
vandiga kvalifikationerna (ofta = erfarenhet) och tid att planera
och verkstAfa omliiggningen. I stora fdretag med leng edaren-
het av rationalisering anser man det vam naturiigt att AR-
personalen svarar fiir utredningen och linjechefen fcir verk-
stAlligheten. Det lir ockse riktigt att linjechefen skall vara an-
svarig fdr genomfiirandet vilket dock inte inneber att han
maste utfiira allt arbete med planeringen. Har den ansvarige
linjechefen inte tidigare sysslat med syst€momldggning maste
utredningspersonalen engageras handgripligt i planeringen av
verkstauigheten. Pesteendet dr kat€goriskt utan prutmen.

Det finns konsultfiiretag som i sin offert garanterar ett visst
minimiresultat, Deras offerter er ofta tve tin tre gAnger dyrare
en konkurrenternas som offererar arbetet fram till fdrslag. I
valet mellan tv$ sedana offerter som skenbart fiir samma
insats beger se olika betalning bdr man vara dvertygad om att
man sjelv kan klara omHggningen innan man fdrkastar den
dyrare offerten,

Vi trycker h6rt p6. planeringen av omld.ggningen. Det kanske
miost vasentliga skelet till detta dr det som ligger n:irmast till
hands, niimiigen att med bristande planering misslyckas om-
liiggningen, Darmed blir nedlagda kostnader pe utredningen
meningsltisa. Det tyngre vAgande skelet d.r att ett val genom-
fttrt KR-projekt medverkar till att gora attityderna till ratio-
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nalisedng mer positiva. Man kan siledes med fog motivera

satsningen pA ett projekt med att rationaliseringsmiljiin fdr-

bAttras fiir det som kommer efter'
Som hj?ilpmedel vid planeringen av ett negorlunda stort

KR-projekt ar nattekniken utomordentlig. NAr man':t6nker i

natverk" er sannolikheten ftir att nagot skall fiirbises minimal'

I gdnsomradet mellan planering och omlAggning ligger fiir'

beredelsearbetet ftir omleggningen. Penonalen skall instrueras

i nya rutiner och trenas fiir att anvenda de nya hiAlpmedlen.

Blanketter och nya tekniska hjiilpmedel skall bestalas. Det

finns exempel pe fiiretag som inf6r en stiirre omlaggning
genomfiid regeLAtta kulser med praktikfall och grupparbeten

fitr att trana personalen, Det 5r dyrt men effektiw.

I detta sammanhang kan tve sbgs utbildning vara aktuella.

Den fiirsta formen kan kallas generell attitydskapande utbild'

ning. Niir ett fdretag skaffar en egen ADB-anlaiggning eller

biir jar samarbeta med servicebyri kravs att stora persoDal'

grupper bibringas en viss grad av fiirsterehe fiir datamaskinens

sdtt att arbeta. Maskinens snabbhet dr imponerande men miij-

lighetena till improvisationer i bearbetningen dr otta starkt

begrdnsade. Dessutom staller datamaskinen stdrre klav pe

korrekta informationet - indata - dn vad ett manuellt sys-

tem gor.
Det r;cker inte att i form av en instruktion tala om fiir

personalen att noggrannhet vid ifyllandet av blanketter ar

viktig. Fiir att estadkomma effekt krdvs att personalen f6r'

stir varfiir.
Den andra formen av utbildning geller den som ges i direkt

anslutning till ett speciellt projekt De slantar som satsas fdr

att grundiigt setta in pe$onalen i de nya arbetsuppgift€rna

visar sig i allmenhet vara vel anvenda.
Ndr omldggningen dr genomfiird fitljer uppfitliningen. I

detta skede skall kontrolleras att det nya systemet fungerar i

enlighet med fcirslagen samt att melet fdr projektet uppnatts.

Om nagot fungerar otillfredsstiillande skall det givetvis rettas

till. Mindre siiilvklart ar att orsaken till att detta "negot" iBte

fungerar biir utredas. Denna analys ger erfarenheter fijr kom-
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mande KR-proiekt med samma karakter vilket inneber att
misstagen kan undvikas i framtiden,

.32. AdEinislxativ systemanalys

Den principiella skillnaden mellan denna modell och KR-
modellen iir att man Ar mer inttesserad av den nya liisningen
An av bristerna i nuftiget, Kartbggningsinsatserna ar relativt
sett mer begrinsade och tyngdpunkten i utredningsarbetet lig-
ger pa f iirslagsutarbetandet.

De olika stegen er som tidigare nemnts

avgriinsning,
utdataspecifikation,
register- och
indataspecifikation.

Man arbetar mer fiirutsiittningsldst genom att fdrst ta fram
principldsningar som omfattar utdata-indata, register och
ingiende funktioner. Detta sker utan hdnsyn till hur arbetet
utfiirs i utgengsbget, Man bortser iivetr fren hur arbetet rent
konkret skall utfiiras i det nya systemet.

Man arbetar med tve shgs kravspecifikationer, Funktionell
kravspecifikation och utfiirandekrav. Eftersom termerna tidi-
gare inte nemnts skall de fijrklaras. Med funktionella krav
menas kraven att uppfylla ett informationsbehov. Systemet
skall tillfredsstala behovet av information hos dess avniimare,
Frin dessa krav pe utdata harleds systemets behov av register
och indata.

Utfiirandekraven kan formuleras i frigan "hur skall man
utfiirandemessigt producera de utdata som avnemarna behii-
ver?" Det riir sig seledes om kvantitets-, kvalitets- och tidskrav.
I den administrativa systemanalysen biirjar maq med de funk-
tionella kraven. Nar d€ssa iir skisserade i en principmodell
iivergir man till utfiirandekrav€n.

Tve hjalpmedel som kan anvandas er "sparbiissan" och
sambandsschemat. Bida iir grafiska framste ningar fair respek-
tive utdata, indata, register och ingieade delfunktioner samt
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sambandet mellan dessa systemelement.

Vi skall med ett fiirenklat exempel visa gengen i ett proielit

bedrivet enligt modellen administrativ systemanalys Fdretaget

i virt exempel Ar ett litet entreprenadfiiretag som utftir schakt-

nings- och sprengningsarbeten. Systemet omfattar offertgiv-

ning, planering av de enskilda anlaiggningsprojekten, affers-

och kostnadsbokftjring, ftirrAdsredovisning, kalkylering, faktu'

rering, behandling av leverantiirsfaktura och liineutbetalning'

Systemet beskriYet som "sparbdssa" immgar av fig 14'

utaat4

Det som skall tas ut ur systemet iir om vi fiiljer ett uppdrag

flen bii4an

fiirkalkyl
offert
underlag fdr arbetsledarens planering

materialrekvisitioner
faktura
efterkalkyl

Vidare skall vi ha

lijnebesked och liineutbetalning
bestalning av material fren leverantiir
utbetalning till leverantiirer
bokslut

Register

De register som krAvs er

prislista fiir maskiner
prislista fiir Personal
prislista f iir material
behggningsplan fdr personal och egen maskinpark

dagbok och huvudbok
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- kund- odr lowrant6rsre.kontrt

Fig. .l4. 
"Sparbdssa" tdr litet entreprenadtt retag (skissen er inte ful_

$anctrg utan avsedd som exempei).
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kund- och leverantdrsreskontra
reskontra ftir de enskilda uppdragen G)roiektreskontra)
personalregister med liiuereskontra
fii116dskartotek

Indata

Fitr att kunna producera erforderliga utdata miste vi fdra in

offertfiirfdgan som initierar of f ertalbetet

godkdnnande av offerten som initierar planering

tidrapporter fran arbetarna fdr kostnadsbokfiiring och

liineutbetalning samt, ndr man arbetar pa liipande rak-

ning, som f akturaunderlag

materialrekvisitioner fair kostnadsbokfijring och fakture-

flng

liinebesked, inbetalnings- och utbetalningsverifikationer'
l€verantdrsfakturor, kundfakturor etc. fdr dag- och hu-

vudbokftiring (kallas bokfiiringsunderlag i fig. 14)

Vi kan stanna d'ir och konstatera att somliga utdata (ex kund'

fakturor) dven er indata till systemet. Renodlar man analysetl

av utdatabehovet skall man finna att minga utdata fi ir sitr

framtagning kriiver att andra utdata fungerar som indata Vi

finner ocksa att samma indata (exempelvis tidrapporter fran

arbetare) tjdnar som underlag fitr flera utdata (kundfaktum'

liinebesked) och som underlag ftir uppdatering av register
(reskontra fiir enskilda uppdrag och personalregister)

Av detta kan man dra slutsatsen att det existerar en miingd

samband mellan iDdata, utdata och register. Dessa samband

maste fastldggas €ftersom de piverkar detaljutformningen av

systemet. Om tidrapporten fyller tvA uppgifter me$e den

sannolikt upprettas i flera exemplar'

Sambandsschema

Ftir att klarlagga dessa samband kan man rita ett sambands-

schema. Detta schema utgiir de! fairsta grova systemskissen
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diir indata och utdata represeqteras av en symbol, register av
en annan och delfunktionerna av en tredje,

HAr framsalls grafiskt hur tidlapporterna gir in i liinebe.
rekning och fakturering. Till fakturering kommer dessutom
materiahekvisitioner. Kostnadsbokfijring per uppdrag sker
med samma indata som faktureringen varftir kostnadsbok.
fiiringen kan liiggas i direkt anslutning till faktureringen.

Ner sambandsanalysen ir klar har man fett en del uppslag
som er anvendbara senare i systemarbetet. Uppslag av typen
vilka delfunktioner som b6r bindas samman med varandra.
vilka blanketter som kan s16s ihop etc.

Med utgaDgspunkt frAn sambandsschemat kan man detalj-
specificera systemets funktionella kray. Kundfakturan skall
innehAlla namn och adress pe kunden, datum, beskrivning av
utftid arbet€ och anvent material e-priser, summa etc. Tid_
rapporten fran arbetare skall uppta namn pe arbetaren, pro-
jektnummer, antal arbetade timmar, specifikation av utfitrt
arbete om samma arbetares insatser debiteras olika beroende
pe arbetets alt etc.

Ndr denna funktionella kravspecifikation iir utfiird fdljer
utfiirandekraven. Fiir att specificera dessa krav k6vs kart-
liiggning av kvantiteter, dvs, hur menga offerter, fakturot,
liinebesked, bokfijrda poster etc. produceras per ir. Vidare
me'ste kvalitetskraven speciliceras med avseende pA hitgsta
acceptabla felfrekvens. Tidskraven fiir lijneutbetalning, faktu.
rering, offertgivning etc., dvs. ner skall liinerna betalas ut och
hur viktigt er det att tidsgransen helh? Hur Erg tid fer maxi-
malt fiirfl!'ta fren det en offertfiirfregan kommer in till dst
offerten ar kunden till handa?

Med utgangspunkt fren de funktionella kraven kan miijliga
Itisningsfiirslag formuleras, De olika tdnkbara liisningar man
arbetar med styr kadleggningsarbete och specifikation av ut-
fcjrandekrav. I princip skulle l<lsningen fcilja pA den totala
kravspecifikationen men i normalfallet er man inte s6 fri frin
hiinsyn till tidigare fitrutsattningar betrAffande metoder och
hjnlpmedel.

Ett fijretag med egen datamaskin arbetar iqte helt ftirutsett-
ningsliist med avseende pi den slutliga principltisningen. Man
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vet fran bdrjan vilka mtlner som kommer att vara ADB-

orienterade. Under s6dana fiirhelanden styr givetvis liisningen

kartliiggnings- och analysarbetet.
Aven om man vet att det nya systemet i huvudsak kommer

att vara ADB-orienterat finns en he1 del manuella kringrutl-

ner. Ftjr dessa kan graden av fijrutsdttningsliishet i utred-

ningen vara relativt hiig.
Vetskapen att ett systemftirslag skall vara ADB-orienterat

begriinsar antalet miiiliga ltisningar, Dirmed begdnsas fiirut-

settningsliisheten. Det innebdr diiremot inte att ldsningen i

detalj br given frAn b6rjan. Inom ramen fijr ADB-orienterade

liisningar kan variationsrikedomen Yara stor'

Den systemliisning som skall presenteras meste uppfylla

funktionella och utfdrandekrav komplettemde med f<irviintade

krav i framtiden. De fiiNantade kraven kan beste i att man

kan fdrutse en utiikning av bearbetade volymer eller att man

tiinker binda samman det aktuella systemet med andra del-

system i fiiretaget. Om det sistnemnda ge[er meste viss kalt-

bggning ske av dessa system betrr'ffande fbrhelanden som

pdverkar den aktuella systemutformningen,

Efter denna utliiggning verkar det kanske som om begrdns-

ningarna i miijliga ldsningar dr se stora att man fer vara niijd

om ett enda ftirslag uppfyller alla de krav som stalls. Detta er

emellertid inte fallet, Normalt finns nagra alternativa princip-

Itisningar inom vars ramar detaljerna kan kombineras pi

minga sitt. Om de alternativa principfiirslagen skulle utarbe-

tas i detalj skulle detta bli dyrt och dessutom vara opraktiskt.

Risken ftir att utredningspersonalen skall villa bort sig i de-

taljer dr ockse stor.
Fiir att undvika detta arbetar man fram ett eller nagra fe

huvudalternativ till ldsningar. Dessa presentelas fiir uppdrags-

givaren tillsammans med bedijmda positiva och negativa

konsekvenset,
De alternativa principfiirslagen til1 utformning av ett redo-

visriingssystem fdr ett mindre fiiretag kan vara fiiljande tre:

konventionell bokfiiringsmaskin av angiven typ - allt

arbete med redovisningen utfij$ av fitletagets personal
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bokfiiringsmaskin med kopplad remsstans - vissa statis.
tikrutiner bearbetas pe ADB-servicebyre

additionsmaskin med stans - alla rutiner utom dagbok-
tiiring kiirs var fjortonde dag pe servicebyri

Konsekvenserna som de bediims i detta liige innebar att med
den konventionella bokfiiringsmaskinen har man alltid ti[geng
till aktuell redovisring vilket ar fiirdelaktigt, Nackdelen Ar att
systemet blir kensligt fiir sesongsvdngningar och inte er flexi-
belt vid kraftig iikning av arbetsvolymen. Andra konsekvenser
av liknande slag men med annan innebitrd kan anges fiir de
iivriga fiirslagen. Kostnadsmassiga konsekvenser b<ir anges
aven om berekningarna er grova. Om berakningen er grov
mAste utredningsmannen pipeka detta och ange hur grov
den ar,

Pe basis av denna presentation av huvudalternativ vdljer
uppdragsgivaren en vAg. Denna liisning utformas diirefter i
detalj.

Processen som den beskrivits kan givetvis drivas i flera steg.
Av fym altemativ kan kanske tva fcirkastas pe ett tidigt sta.
dium. De tve etersteende utformas mer detaljemt eller deras
konsekvenser preciseras. Darefter valjs ett av de bada kvar-
varande. Inom ramen frir detta alternativ finns tve delaltena-
tiv. Ytterligare analys ger viigledning fiir valet mellan dessa.

Den beskrivna modellen kan liknas vid en tratt. Man bdrjar
arbeta brett och grunt och haller "alla d{irrar iippna". Efter-
hand som man valjer alternativ minskas bredden (antalet liis-
ningsalternativ) och djupet (detaljrikedomen) iikar.

Av vir beskrivning framgAr att de tre stegen, kartleggning,
analys och fd$lagsutarbetande, er genomgeende iven i den
administrativa systemanalysen, De bedrivs dock i stdrre ut-
streckning och mer systematiskt dn i KR-modellen som en
upprepad process, I denna process styr de' hypotetiska tiis-
ningama karthggnings- och analysarbetet. Det underlag som
framkommer i kartHggningen anvdnds till att bekrefta eller
fiilkasta tenkbara liisningar. Om den tiinkta ldsningen inte
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visar sig motsvara kraven kan den endera fdrkastas eller modi-
fieras varefter den modifierade ldsningen skall testas mot nya
kartliiggningsfakta.

Ftirdelen med detta satt att arbeta iir att man kan beakta
och priiva ett stort antal liisningsalternativ uta[ att belasta sig
med att detaljutforma fler dn ett.

Den administrativa systemanalysen som principiell arbets-
modell iir den utan jemfiirelse mest tilldmpade i dagens AR-
arbete. I systemarbete fijr ADB med inriktning pA stddsystem
finns veterligt ingen annan modell, men som alltid med prin-

ciper finns det eq mengd variationer inom de principiella ra-
marna, De konkreta exempel som vi redogjort fdr ovan har
syftat till att fiirklara principerna. De fir dock inte fattas som
de allena saliggdrande tilempningarna av priaciperna fdr
administrativ systemanalys.

Ett vanligt misstag er att man fiirlorar sig i detaljer och
metodfrigor se att man tappar de principiella perspektiven. I
de sett att bedriva systemarbete som finns i vira fdretag och
fdrvaltningar finns skenbart stora olikheter i metodiken. Vi
vill dock pisti att alla metoder fdr systemarbete kan eterfiirag
pA en principiell modell niimligen den som hdr kallats admi
nistrativ systemanalys, Den bristande samordningen av termi-
nologin inom AR-omradet rnedfijr ocksa risk fdr missfiir-
st'nd. Den liisare som yill diskutera administrativ system-
analys med en erkdnt skicklig systemman och finner att denne
inte kenner till termen skail inte bli fitrvenad. Beskriv huvud-
dragen i modellen fiir systemmannen ogh han setter sin terD
pe begreppet.

Detsamma gd.ller funktionella och utfiiraBdekrav. Dessa ter"
mer har inte anviints tidigare i den mening vi har lagt in i
dcm. Begreppen existerar dock om 5n kliidda i andra termer.

33. Styrrystem - beslutsaDalys

Inledningsvis skall vi erinra om skillnaden mellau stiidsystem
och sty$ystem.

Stttdsystem utmerks av rutinartad produktion av standard"
information eller kontorsprodukter sasom fakturor, kontobe-
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sked, uppdatering av redovisningens register, liineberekning
etc. Stiidsystemen kan vara kontinuerligt arbetande (bokfitriqg)
eller periodiska (liineberlikning).

Styrsystemen producerar impulser fiir styming av fiiretaget
totalt eller ftir olika delsystem. I en bok som publicerades
veren 1969 av Mekanfcirbundets datakommitt6n havdas att
systemutvecklingen fiir ADB hittills i huvudsak inriktats pe
stitdsystem. Man menar dessutom att samordningen mellan
systemutveckling i fdretagets olika delar varit bristfaug med
allvarliga konsekvenser fiir ftamtiden, Det senare pepekandet
ar ett planeringsproblem och vi skall behandla detta utfiirligare
i nasta kapitel.

Att bygga stddsystem enligt den administrativa systemanaly-
sens principer gar, som vi sett, bra. De krav som systemen
m6.ste uppfylla er relativt letta att beskriva och mata. Aven
om systemen er stora at arbetet mettligt komplicemt,

Sty$ystemen er avsevart mer komplicerade. Man har gjort
ftiffdk att pi samma sAtt som i den administrativa system-
analysen specificera utdata utan att lyckas. Beslutsstrukturen
iir ofta slumpmd.ssigt tillkommen och beslutssituationer av aua
sbg er spridda pe olika niyeer i fiiretaget.

En VD med intresse fiir inredning fiirbehaller sig rAlten att
fatta beslut om inkdp av stolar, gardiner och mattor. Om han
er tekniker har han kanske stort intresse fiir produktionen,
vilket kan medfiira att aven obetydliga ftAgor avgiirs av VD.
Betydelsefulla policybeslut inom marknadsfunktionea fattas
kanske av marknadschefen trots att de logiskt borde ligga hos
vD,

Slentriantdnkande och s.k. praxis inverkar ocksA, En ny
produkt "Prepostulax" lanseras och framgAngen fiir denna
produkt ar vAsentlig fiir ftiretagets framtida utveckling. Alla
frigor som riir Prepostulax avgtirs av VD. Nar produkten A!
inarbetad och "siiljer sig sjelv" fortsetter man av gammal vana
att fiira upp alla detaljer tiU VD. En inkiipare fiir en obetydlig
produktgrupp har beroende pa produktgruppens obetydlighet
utrustats med stora befogenheter, Ner den aktuella produkt-
gruppen iikar i betydelse behaller inktiparen sina befogenheter.
Dessa kan i detta Hge vara orimliga i fdrhAllande till befatt-
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ningshavarens tjenstesta[ning beroende pA att han saknar miii"
Iighet att iiverblicka konsekvenserna av sina beslut.

Det iinns ockse underlagsgivande och samradande instanser.
Person€n Persson fattar beslut i en viss fr6ga med hjiilp av
underlag frin person€n Understedt, NAr Uoderstedt blir till-

frdgad om vilken information han behdver ligger det nara till
hands att han specificerar 6ven den information han fitrser
Persson med. Nar Persson tillfregas kommer han underfutrd
med att Understedts underlag i sjelva verket vadt otillreck[ga
eller helt ointressanta. Fiir samma beslutssituation sDecificerar
han helt annan information,

Dubbeltackning och luckor i ansvarsfiirdelningen fiirekom-
mer ocks6, TvA' personer anser sig vara ansvariga fiir samma
beslut. De specificenr var fiir sig i biista fall samma men
ofta olika intormationsbehov, Luckorna medfiir att ett visst
beslut inte kommer med i kravspecifikationen beroende par att
chefen Persson anser att det ligger inom chefen Olssons an-
svarsomrede och vice versa.

Vi niiier oss med dessa exempel pi menga ftiretags vemo'

diga beslutsstruktur, Det torde vara klart att ner sedana fiir'

helhnden som de her beskrivna geler er det omijjligt att

utftjra en kravspecifikation fitr den utinfomation ett system

skall ge. Om man trots allt skulle lyckas skulle systemet kon-
seryera avigsidorna i utgangshget Yarfiir tinvegagengssittet
aven er obmpligt. Den enda framkomliga vegen har visat sig
vara att biida med en kartHggning och grov rationalisering
av beslutsstrukturen. Karthggningen avser vilka beslut som
lattas, vem som beslutar, vilket betydelse besluten har, hur
ofta beslutssituationen uppkommer, vilka underlag som an-
vAnds, variften underlagen kommer och med yem eller vilka
beslutsf attaren samrerder.

Den grova rationaliseringen kan drivas efter tve finjer. Den

fiirsta linjen fiir att ti empa principen att de f6 och viktiga

besluten skall fattas i toppen av fiiretaget och de minga rutin'

besluten skall fattas Ungre ner i hierarkin. Man ttirsijker s6-

ledes "klii av" chefer i hiig stiilhing rutinbeslut. Dessa fiirs

ner till den niva som anses Hmplig, Den andra linjen efter



vilken man arbetar er att fiirstika aGtadkomma tiverensstem"
melse mellan beslutens reckvidd och beslutsfattarens ansvars-
omrede.

En tredje linje som kan vara vesentlig ar att se till att de
befattningshavare som skall ha information om ett visst beslut
eiven fer denna information. Konsekvenserna av brister i detta
avseende kan vara avsevdrda som framgA,r ay detta exempel
ur verkliga livet:"

"Marknadsutvecklingen fdr en viss produkt hade varit ogynn-
sam. Marknadschefen och produktionschefen besl6t i samfttr-
stand att produkten skulle bggas ner per en fastsiilld tid-
punkt. I produkten ingick en speciell komponent. Genom en
serie "lyckliga" tillflilligheter var det mdjligt fcir inkdpschefen
att genom en stor order k6pa dessa komponenter till ett myc-
ket fitrmillligt pris. Inkiipschefen hade inte informerats om
att produkten skulle laggas ner varfiir affAren genomfdrdes
och fiiretaget var fdrsdrjt med komponenter ftir tve ers normal
produktioIl."

Ett hjalpmedel fiir delegering av beslutsfattande er fiiretags-
politiken. Har man en genomtinkt och skriftligt formulerad
politik finns diirmed de ramar faststelda inom vilka besluten
skall fattas. Fdretagspolitiken bdr omfatta alla delar av ftire,
tagets verksamhet sisom fiirsdljnings-, produktutvecklings-,
personal-, inkiips-, investeringspolitik etc. Skriftlig organisa-
tionspolitik med funktions- och befattningsbeskrivningar 5r
ockse hjelpmedel fdr uppordnande av beslutsstrukturen.

S kr ilt li g ory anisat ionspolit i k

Den skriftliga organisatiotrspolitiken har delat fiiretagsledarna
i tve bger. Det ena hgret er fdr skriftlig politik och motive-
rar detta med "ordning och reda", "varje medarbetare vet vad
han skall gdra" etc, Det andra bgret er emot med motiveringar
som "stelhet", "lisning", "bristande flexibilitet" etc.

Lika lite som nigot annat i ett fiiretag er evigt ofdreDderiigt
ar den skriftliga organisationspolitiken ofitrtnderlig. Under
fiirutsiittning att fiiretagsledningen se! dver organisationspoli-
tiken med jlimna mellanrum och vidtar erlorderliga fiirAnd-
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ringar f6r anpassning till nya betingel$er anser vi att den skrift.
liga politiken mdjliggdr snabbare fiirandringar 6n om sidan
politik saknas. En skriven politik kan ocksi vara mer ellet
mindre detaljerad. Mijjlighetema till snabba individuella an-
passningar dr naturligtvis stiirre om organisationshandboken
anger ramar fiir befattningshavarnas ansvarsomriden och be-
fogenheter in om varje arbetsuppgift ar reglerad i detalj.

Skriftlig organisationspolitik ligger egentligen utanftir ramen
fiir denna framsullning. Sambandet med uppbyggnaden av
styrsystem dr dock si starkt att vi skall ge ett exempel pe hur
ett stort fiiretag g6tt ti vega fiir att formulera sin skrittliga
politik.

Man biirjade i toppen. Fiir niven nermast under VD fast-
lades ansvars- och befogenhetsomridena fijr huvudavdelnings-
cheferna. Arbetet utfiirdes i samarbete med bertirda chefer.
Den selunda formulerade politik€n klargiorde graDserna mel-
Ian chefernas omriden. En modell utarbetades fiir hur arbetet
skulle bedrivas och hur funktions- och befattningsbesktiv-
ningarna skulle se ut. Med detta som bakgrund fick huvud-
avdelningscheferna i uppgift att tillsammans med sina nermast
underctdllda chefer utarb€ta motsvarande beskrivniDgar fiir
dessa. Cheferna pe tredje niven frAn VD gjorde samma sak
tillsammans med sina sektionschefer varefter materialet sam-
manstelldes till en organisationshandbok fiir de iiversta fyra
nivaema i ftiretaget.

I fdrsta kapitlet sades att fdretagets hiiga m6l iir mer stabila
iin milen fdr de operativa enheterna. En parallell kan dras till
fiiretagets hierarki ddrigenom att ansvarsomrerdena fiir chefer
i toppen pi hierarkin dr mer stabila iin ansvarsomredena i de
operativa stationerna llngre ner i hierarkin. Om maD inte ftir
ner den skriftliga organisationspolitiken genom hela fdretaget
miDska! behovet av teta revideringar av politiken. Behovet av
revidering ftirsvinner dock inte. Den skriftliga orgaDisations-
politiken ar ett hjalpmedel fiir styming av fiiretagets verksam-
het. Organisationen skall saledes anpassas eftei fddndringar i
verksamhetens inriktning och omfattning, SkAlet till att vissa
fiiretagsledare er negativt instiillda till skriftlig organisations-
politik ar sannolikt att man befarar att medarbetama skall
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anpassa verksamheten till organisationspolitiken istauet fitr
tvartom.

Styrsystern

Styrsystem har tidigare beskrivits som ett gemensamt begrepp
fdr informationssystem dar beslutsunderlagen produceras och
beslutssystem der besluten produceras. En forskare'har be-
skrivit styrsystem sesom ett samlande begrepp fair datainsam-
lingssystem, informationssystem, besluts- och beordringssystem
(se fig, 15). I datainsamlingssystemet insamlas data (=menings.
fyllt sammanstiillda tecken). Tecknen er vfut sAtt att represen-
tera fakta. Datainsamlingssystemet kan liknas vid fiiretagets
inkiipsfunktion. Ilkdp samlar in de rimaterial och halv-
fabrikat som behtivs fii! tillverkningsfunktionen som omformar
dessa rAmaterial till produkter. Behovet av rematerial fdr pro-
duktionen Ar styrande fiir inkiipsfunktionens verksamhet.

I informationssyst€m€t omformas - konverteras - data till
information. Behovet av rematerial ftir framstiillningen av den
dnskade informationen styr sebdes datainsamlingssystemets
verksamhet,

I beslutssystemet konverteras den information som avlemnas
frin informationssystemet till beslut. Analogt med vad som
tidigare sagts styr b€hovet av beslutsunderlag informationssys-
temets utformning,

Beslutet skall kotrverteras till en stvrimDuls. Detta sker i
beordringssystemet.

Uppdelningen i fyra enheter dr ganska praktisk eftersom de
representerar olika funktioner i styrsystemet.

Insamlingen av data i datainsamlingssystemet Hter sig av-
pr; i ' \ .r i f i i i ,  i i i ivei '*i i ; ir".,,,,,1c\serr i ir iformationssystemet. I
beslutssystemet sker analys och bediimning av informationen
samt val av handlingsaltemativ, Beordringssystemet dr en pro-
cess fiir att dversatta beslutet till information som kan ftirstes
av styrobj ektet.

Sjdlva beslutsprocessen iit ett val mellan olika handlings-
alternativ, Finns inga alternativ fiireligger heller inget beslut.
Det handlingsalternativ som man viiljer er givetvis det som Ar
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Fig. 15. Styrsystemets delar.

bast. Vad menas da med ett bra handlingsalternativ?
Ett handlingsalternativ Ar bethe An ett annat om det pe ett

bdttre sett uppfyller rnilet fiir handlingen. Mel har vi talat om
tidigare och konstaterade d6. att ett mel ofta Ar sammansatt av
ett flertal tinskYarda ting.

I ed inkiipssituation kan melet anges som "fitt vara, ti[ rAtt
pris, i riitt tid och pe rett plats". Milet kan fomuleras opera-
tionellt genom att man konkret anger vad som menas med
dessa "rett". Valsituationen i detta exempel inneber att in-
kiiparen skall viilja produkt, pris (om flera alternativ finns) och
tidpunkt fiir inktipet. Att valja plats till vilken leveransen skall
ske er kansk€ inte aktuellt eftersom hAr ofta bara finns ett
alternativ.

Fiir att fatta beslut meste inkiiparen ha information om
dessa olika faktorer, dvs. vilka alternativa produkter som finns
ftir att tAcka behovet, vad dessa produkter kostar, hur leng
leveranstiden ar i de olika alternativen etc. Den kombination
av faktore! som inkiiparen aqser bast uppfylla melet veljer han.

4 - AR - er introduktion > t



Om han har bristfti ig information om nigon av de angivna
faktorerna ar risken stor att han inte valjer det bAsta altema-
tivet - hans beslut har delig kvalitet, Vi kan seledes tala om
beslut med hiig kvalitet och leg beroende pe om valet av hand-
lingsalternativ bidrar mer eller mindre till meluppfyllelsen.

I exemplet med inkiiparen kan vi fastde att beslutet fer
hiigre kvalitet om han har fylligare information betriiffande
de olika alternativ som han skall vilja mellan.

I en extrem situation kan man tenka sig att inkiiparen egnar
sA mycken tid 6.t att salr a in och bearbeta beslutsunderlag atl
en del av malet - tidskravet - inte kan uppfyllas, Alla admi-
nistrativa beslut har tiden som en kvalitetsfaktor. I vissa fall
kan tiden vara myckct vesentlig. I marknadsfijdngssamman-
hang kan ett snabbt beslut innebdra skillnaden mellan att fe
en order eller ej,

Den kvalitetsfaktor som har samband med beslutsunderlagets
fullstiindighet kallar vi modal" kyalitet- K\alitetsfakton tid
kallar vi operationell" kvalitet, Den totala kvaliteten i beslutet
som sdledes inoefattar modal och operationell kyalitet kallas
exekutiv" kvalilet,

I modellen styrsystem-beslutsanalys bortser vi frd'n milen.
Vi utgar ifuen att den nuvarande beslutsstrukturen ar ett ut-
tryck fiir fiiretagets mel. Systemarbetet i denna modell inriktas
pa att ftirbettra beslutens modala och operationella kvalitet,
Detta kan giiras pe menga satt.

Iman detta exemplifieras vidare skall ytterligare en uppdel-
ning av beslutsproaessen giiras fiir att g€ en uppfattning om de
problem man arbetar med.

Besluts- och beordringsprocessen kan ses som ett informations-
behandlingsfiirlopp." I detta fijrlopp kan vi urskilja tre faser
och tre problem.

I den fiirsta fasen scrnlcs inlornlationen in. Vi har tidigare
sagt att tecken och darmed aven information er vert satt att
representgra fakta. Fiir informationsgivaren finns ett visst sam-
band mellan i[formationen och det sakftirhillande den repre-
senterar. NAr vi vidarebefordrar informationen till eu mot-
tagare utger vi ifren att denne skall uppfatta samma samband,
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dvs. bibringas kunskap om det bakomliggande sakfdrhellande
som informationen representerar. Problemen iir av semantisk
natur.

Att lamna information till en mansklig beslutsfattare i form
av en hehemsa Ar nastan lika meningsliist som att fdrsdka
instruera en halkortsmaskin muntligt. Detta fu uppenbart'
Mindre uppenbart fu att mAnniskor med samma ord menar
olika saker, "En stor pojke" betyder fiir en person en pojke i
toneren medan en annan menar stor i jlmfiirelse med iiimn-
6riga. Frigar man en inkiipare i ett livsmedelsfiiretag om priset
pi biff svarar han med inkiipspriset medan fitrsiiljaren svarar
med fiirsnljningspdset. Detta er exempel pa semantiska
problem.

Den andra fasen avset att bearbeta inlormationen pL ett

meningsfullt satt fiir beslutsfattaren. Hifu uppkommer syntak-
tiska problem. Genom att sammanstela och bealbeta grund-

informationen pe ofika sett far den olika innebd'rd fiir besluts'

fattaren. Om orden i en mening kastas om blir itrnebdrden

annorlunda. Jamfair t.ex. "Ar han inte lustig?" med "han iir

inte lustig". Sarnma effekt kan man astadkomma genom att

bearbeta .beslutsunderlag pi olika sett. Presenterade var fdr

sig kan tvi pesteenden ge helt olika fiirestiillningar om sakf6r'
helandet jamfairt med om de presenteras tillsammans som i

exemplet

Omsettning€n har iikat med 20 Y".

Vinsten har itkat med 5 "/..
Pestaende a:

Pesteende b:

Pesteende a + b: Omsettningen har itkat med 20 'Z

men vinsten bara med 5 "/..

En informationsbit kan betyda olika saker beloende pi vilka

andra informationsbitar den presenteras tillsammans med.

Ett meddelande som "Fdrsaliningsintiiktena har 6kat med

2Oy" nr,der ftiregiende ar" tolkas positivt. Om man till-

lagger alt fiirsiiljningskostnadena iikat 52 % ?ir innebiir-

den av det totala meddelandet alarmerande.
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I valet mellan olika handlingsaltemativ fdr KR-insatser kan
informationen om kostnadsutvecklingen anvandas som besluts-
underlag. Antag att ftirsaljningsavdelningens kostnader fitr
skrivp€rsonal itkat med 20'/., Utan kompletterande informa-
tion ligger det nera till hands att betrakta detta som ett poten-
tiellt liinsamt projekt. Antag vidare att man lagt om arbets-
uppgifterna se att fijrsaljarna avlastats rutinuppgifter fiir vilka
man anstallt skriv;,ersonal. Antag slutligen att denna omHgg-
ning har mitjliggjort en iikning av fdrsiiljningen med 30 L. I
detta fall skulle beslutsunderlaget ha bearbetats till: "Fi;rcalj-

ningsavdelningen har iikat fiirsaliningen med 30 % genom en
iikning av skrivpersonalen som medftirt 20 y. hit$e kostnader
f iir skrivf unktiouen."

I denna fas anvands ibland matematiska modeller fiir att
mitiliggitra fijr beslutsfattaren att "suga ut" all meniDgsfull
inf ormation ur underlaget.

Den tredje fasen av iaformationsprocessen motsvaras av det
tidigare omnamDda beordringssystemet i styrsystemet och in-
gflr siledes inte i beslutsprocessen. De problem vi hdr har att
kjsa ar av pmgmatisk natur, dvs. hur skall vi td stlrobiektet
att agera pd avsett sAtt, dvs. i enlighet med det valda hand-
lingsaltemativet,

Den pragmatiska problematiken er velbekant fitr menga
linjechefer som fattat beslut om genomfiirande av fdrslag ft6n
en KR-utredning. Man fattar beslut och ger order till en
underordnad cheJ att se till att fdrslagen bl.ir genomfiirda.
Denne vet inte hur han skau ge till vaga och effekten uteblir.
En an mer valbekaDt situation ar lrer barnen skall i siing pi
kva[en. Fadern -- beslutsfattaren - fattar beslut och ger
order om "ligga still och hilla tyst kl. 8". Styrobjektet - bar"
Det - agerar dock inte enligt styrimpulsen (fiirfattarens erfa-
renhet). Det senare exemplet har tagits med fiir att yisa ett
pragmatiskt problem.

Som sammanfattning av det senast fiirda resonemauget kan
vi sega att

beslutsfattande innebiir val mellan olika handlingsalter-
nativ
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styrsystemets kvalitet varderas i fiirhillande till hur val
det fiilmer peverka styrobjektet att uppfylb melet

beslutets kvalitet beror dels pe hur sakligt underbyggt det

iir (modal kvalitet) och pA tidpunkten liir beslutsfattandet
(operationell kvalitet)

beslutsprocessens tve faser kan benemnas efter den typ
av problem som er fiirharskande i respektive fas namfigen
den semantiska och den syntaktiska

den pragmatiska fasen har samband med beordringen och
inger i styrsystemet men 6r inte en del av beslutsprocessen

Ett odministratit t system

I fiirsta kapitlet beskrevs ett administratid system som plane-

ring, verksta ighet och uppfblining. Vid byggandet av styr-

system iir det av vikt att den sista delen - uppfiiliningen -

ockse finns med.
Som s1'nonymer till uppfiilining anvends eterkopplad in-

formation eller feed baak. Fiir att producera den eterkopplade
informationen kravs att ett mAtinstrument kopplas in mellan
styrobjektet och medet i fig. 15- Man meste seledes skaffa sig
en uppfattning om huruvida styrobjektet narmar rig malet eller
awiker frin kursen.

Ett enkelt exempel pi detta er kopplingen mellan budget-
systemet (planeringssystemet) och redovisningssystemet som

svarar fiir uppfiiljning, dvs. produktion av rappofer att stelh
mot budget, Av detta fiiljer att dat er budgetsystemets krav pA

eterkopplad information som meste styra redovisningssyste-
mets upplaggniog. Redovisningssystemet meste givetvis dess-
utom uppfylla bokfiirings- och aktiebolagslagens kraY men ur

fiiretagsledningens slmpunkt Ar det fitrra kravet mer vAsentligt.'

Beslutsanalys

VAr beskrivning av beslutsprocessen och beslutens placering i

ett administrativt system ger en antydan om de komplicerade
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sammanhang och svergripbara problem man har att behandla
vid utveckling av styrsystem. Det torde inte vara nagon iiver-
drift att peste att det er omdjligt att konstruera ett fdretags-
omfattande totalt styrsystem. Detta om man med ett totalt
system menar att det skall omfatta varje tenkbar beslutssitua-
tion i fiiretaget,

Beslutsanalysen kan ses som en fdrstudie till ett styrsystem-
projekt. Genom aDalysen vill man fe grepp om den nuvarande
beslutsstrukturen fiir att valja de beslutssituationer styrsystemet
skall omfatta, dvs, avgrdnsa systemet.

De beslutssituationer man valj€r er dels "tunga" beslut som
har stor betydelse fiir ftiretaget, ofta fiirekommande beslut,
beslut med krav pe hiig operationell eller modal kvalitet och
beslutssituationer som kan fdrutses. Ju fler av dessa kriterier
som uppfylls ay en beslutssituatioa desto mer angetiget Ar det
att beslutet omfattas av det nya styrsystemet.

I beslutsanalysen karttiggs vilka beslutssituationertra er, hur
vdsentliga besluten iir, hur ofta de iterkommer, vem som fat-
tar beslutet, vem beslutsfattaren samrider med, vem som ldm-
nar underlag och hur underlaget er beskaffat, vilka som i
efterhaqd skall ha information om beslutet etc.

Ur detta kaftl i iggningsmaterial kaD sambandet mellan olika
beslutssituationer harledas och mitjliggtira avgreDsning av det
nya styrsystemet.

De hjalpmedel man inarbetar i det nya systemet kan vara
avancerade databanker till vilka beslutsfattarna har tillgAng
via Tv-skermar. Det kan ocksa vara periodiskt levererade
rapporter eller enklare ting som beslutstabeller och checklis-
tor. I en beslutstabell anges de olika handlingsalternativen i en
beslutssituation samt under vilka fiirhallanden de olika alter-
nativen ska valjas. En checklista uppta! t.ex, de olika faktorer
beslutsfattaren skall beakta innan han fattar sitt beslut, Det
senale ar ett satt att hdja beslutets modala kvalitet.

S ty rsys t em och or g an i sa! ions u I f or mn i n g

Samordningen mellan styrsystem och organisationsutformning
ar vasentlig; mer vasentlig en vid utveckling av stddsystem.
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Som exempel kan anges sambandet mellan den rapportering
€n beslutsfattare fer samt hans organisatoriska befogenheter
och ansvar. Vi kan biirja med iiverensstemmelsen mellan an-
svar och befogenheter: En chef kan inte gijras ansvarig fdr en
sak som han inte har befogenhet att peverka.

En vanlig vanfiirestallning ir att ansvar och befogenhet er
We termer fiir samma sak. Ansvar har en chef inftir €n 6'ver-
ordnad, befogenhet er hans lett att vidta etgarder fijr att pe-
verka fiirhillandena inom sitt ansvalsomride. Ansvar kan inte
delegeras vilket d'iremot befogenheter kan. En VD kan inte
avsdga sig ansvaret fiir negon del av fiiretagets verksamhet.
Han kan diiremot delegera befogenhet till ftirseljningschefen
att inom ramen fiir politik och budget skiita fairseljlingsverk-
samheten. Fiirsaljningschefen har ett eget ansvar infiir VD
som trots detta beheller sitt eget ansvar fiir fiirsiiljningsverk-
samheten.

Det hiinder att en befattningsbeskrivning fiir en fiirsdljnings-
chef faststiiller ansvarsomredet sAsom "ansvarig fiir fiiretagets
ftirsdljningsverksamhet". I detta ligger underfiirstett en rad
restriktioner, Fii$'iljningsverksamheten skall omfatta fiiretagets
produkter, budgetens ramar skall he[as, kreditpolitik etcr fer
inte andras, Om ansvarsomrtdet tolkas ordagrant meste fdr-
siiljningschefen utrustas med utomordentliga befogenheter vil-
ket i a[manhet inte sker, Inom fiirsAljningsfunktionen fattag
beslut med rackvidd utanfiir denna funktio!. Besluten kan
beritra ftiretagets allmitnna politik, personalfunktionen, inkiips-
funktionen etc. Sedana beslut kan inte fitrsaljningschefen fatta,
dvs. han saknar befogenhet. Han kan heller inte av VD giiras
ansvarig filr sedana fiireteelser som han inte har befogenhet
att piverka.

Den rapportering en beslutsfattare fer skall omfatta hans
befogenhetsomrede, Ett styrsystem som producerar rapporter
vilka inte iiverensstemmer med respektive beslutsfattares be-
fogenhetsomriden ar vardeliist, Detta medfiir att styrsyste-
mets utformning i hdg grad kan piverka fdretagets organisa-
tionsutformning,

Har m6ste informatiouens karaktiir pA olika nivier bertiras.
Principen ar att i toppen av hierarkin ar informationens bredd

103



stor och dess djup litet. Liingre ner iir bredden mindre och
informationsdjupet stdrre. Se fig. 16. Bred information om-
fattar en stdrre del av fitretaget, Djup information har stdrre
detaljrikedom.

Ftirsiiljningschefen fir information om budgeterad fiirseli-
ning och utfall per m6.nad fitrdelat pe distrikt. Distriktschefen
fer eventuellt fiirseljningschefens information som summa
filrdelad pA produktgrupp, kundkategori och enskild fdrseliare.

T e ktuis ka | 6rut siitt ningar

I dag tinns tekniska fiirutsAttningar att bygga mycket avance-
rade styrsystem enligt her skisserade principer. De objektiva
ekonomiska fiirutsettningarna finns sannolikt ocksi eftersom
bAttre kvalitet pa besluten meste ge stdre intekter till fiire-
taget. Det er dock omdjligt att i pengar meta hur mycket den
fdrbattrade beslutskvalit€ten dr verd, Fitretagsledare sitter fast
i ftirestelhingen att investeringskalkylen ar det enda rattesndre
matr kan erkenna vid beslut om investering. Systemutveckling
Ar en investering. Man kan beddma kostnaden fiir ett styrsys-
tem men inte intaikten, fiiljaktligen ayster man frin investe-
ringen. F<iretagsledarens bristande fijrmega att satta sig in i
och viirdera konsekvenserna av ett fitrbittrat styrsystem ar
seledes ett hinder.' Ett annat hinder iir de bristande personella
tesurserna ftir utveckling av styrsystem, Erfarenhgterna av
styrsystem Ar mycket begransade och utbildningsresurserna
knappa.

Vad innebiir dA de tekniska fiirutsd.ttningarna? Med hjalp av
ADB kan man idag mycket snabbt fi fram den information
som behcivs som beslutsunderlag eller som innehall i en lap-
port. Pe en bildskiirm pi fiirsiiljningschefens skrivbord kan
han genom direktkontakt med datamaskinen fe rapport om
senaste manadens fitrsaljning totalt i jamfiirelse med budget.
Om awikelse fiireligger kan informationen serveras fiirdelad
pi distrikt, Ett av distrikten visar samre resultat en de tivriga
och han tar in detaljinformation i folm av de enskilda seljar-
nas resultat. En av saljarna har inte selt nigot och fiirsiilj-
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Fig. 16. bformationsbfedd och informationsdjup i f6retagshiemrkin.
Kril.]: Effektivare administmtion genom systematisemd mfor6ation.
Mekanresultat 67005. Sveriges Mekanfdrbund.

ningschefen tar in denne sAliares tidrapport, Det visar sig att

saljaren vadt sjuk. Fijrs:iljningschefen kan de kontakta distuikts-

chefen och friga vad denne tenker giira et situationen - an'

stala ny saljare, fiira ijver en vikade fren annat distrikt etc.

En felaktig fijresta[ning om ett system som det beskrivna

er att fijNeljningschefen fir minutaktuell information vilket

anses vara fitrdelaktigt. Fitrdelen er dock en annan [amtgen

att chefen snabbt kan fe t beng till informationsmengder
uppdelade och bearbetade pe en rad olika satt Detta Hter sig

inte giiras annat en med hjelp av datamaskin.
Ett system som detta ste[er aven krav pe chefen. Han meste

veta vilken information han behdver, och detta Ar Hngtiflen
alltid fallet.

Svirigheterna med styrsystam kan sammanfattningsvis segas

varz

att fe fiiretagsledningen att satsa pa proiekt av detta slag

att finna kompetenta systemman
att utfiira kravspecif ikation
att fe tnjepersonalen att fungera i proiektarbetet

105



De sista tvA typema av sverigheter kunde lika giirna uttryckas
som bristande insikter hos beslutsfattama ner det ge[er att
t'jnka i beslutsteoretiska banor. Denna bristande insikt kan fiir-
modligen inte rii.ttas till pe annat satt An genom erfarenheter
frAn styrsystem.

"Varje miinniskas erfarenhet bdriar ftan biirian. Endast
institutioner blir visare - de ackumulerar kollektiv erfa.
renhet, och tack vare denna erfarenhet och denna visdom
kommer menniskor som ar underkastade samma regler
att fe se, inte sin egen natur fiiriiudras men sitt beteende
gradvis omvandlas.""

Grundtanken i denna passus av den schweiziske filosofen
Auriel er ett genomgaende tema i denna bok. Genom att ar-
beta med AR av alla slag samlas erfarenheter och kunnande
i fdretaget om hur AR kan bedrivas.

Tve utvecklingslinjer har beskrivits hiir dels i ftAga om
arbets- och aqsvarsfiirdelningen, dels betraffande den succes-
sivt aikande graden av ftirutsettningsliishet i AR-arbetet. Dessa
Ar beroende av de erfarenheter av tidigare AR-arbete som
finns i fdretaget. Det som tidigare kallades attityder till AR
hos linjecheferna kan i modellen styrsystem-beslutsanalys kal-
las liiretagsledningens attityder och beslutsfattarnas erfarenhet
av att tenka i beslutsteoretiska termer.

Vi tror att attityderna till AR och de dArmed samman-
hengande erfalenheterna av AR iir ofrdnkomliga villkor fiir
avancerade AR-insatser. Vi kallar detta fdretagets rationalise.
ringstekniska mognad och anser att det finns vetenskapliga be.
lagg fijr att funktionen AR meste bli en institution i fitretaget
innan verkligt avancerade insatser kan genomfiiras."

34, Styrsysteu - mAlanalys

Modellen inneber att man med utgingspunkt ften fiiretagets
mil hlirleder de beslutssituationel som kriivs fiir att fiira fiire-
taget mot milen. Dessa beslutssituationer utgiir sedan grunden
fdr uppbyggnaden av styrsystem enligt den tidigare modellen.
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Styrsystem - melanalys Ar seledes ett satt att herleda alla fdr-

hillanden i fdretaget frdn de mil man vill uppni.
Detta iir logiskt. Darfitr tror Yi att denna modell har fram-

tiden fiir sig.
M6lformulering ar dock svart. Vi skall med hielp av filoso-

fen Araximander (500{a1et t.Kr.) 'o och hans argumentations-
teknik "reductio ad absurdum" fiirsiika visa negot av svfuig-
heten med formulering av fiiretagsmel. Reductio ad absurdum
innebar att man drar de yttersta konsekvenserna av en viss

fiirutsbttning. Om dessa "absurda" konsekvenser er uppenbart
orimliga fiirkastas fiirutsattningen.

Det mest valkanda av alla fiiretagsmel Ar "stiinta miijliga
vinst pa Eng sikt". Vi bortser ften att melet inte er operatio-
nellt formulerat och antar att man kan satta ett varde pe det.
Vi antar vidare att det finns alternativa vegar att uppnA vinst
och att vinsten i samtliga fall kan mltas i fitrvag. Om melet
Ar stitrsta miijliga vinst skall det handlingsalternativ vAljas som
ger den htigsta vinsten - detta oavsett vilka itvriga fitljdverk-
ningar alternativet f ir,

Om vi kan meta alla framtida vinster kan vi ocksa enkelt
rakna om vinsterna till ett nuvarde med hjiilp av den enkla
formel som bl.a. anvends fiir inyesteringskalkyler. Vi kan si.
ledes uttrycka "stiirsta miiiliga vinst pe Eng sikt" i "hiigsta

nuvlrde av framtida vinster".
Vi antar slutligen att ett stort fitretag som ASEA har gjort

denna berikning av framtida vinsters nuvdrde och att det visar
sig att fttljande handlingsaltemativ ger det hiigsta nuverdet:

driva fiiretaget hert under ett er varyA driften laggs ner

och lokalerna siilis till museiliirvaltningen i resp. kom'

mun (Vesteres, Ludvika etc.)

Vore m5let stiirsta mitiliga vinst pe leng sikt skulle fiiretags'

ledningen besluta om genomfiirande av detta handlingsalter-

nativ. Detta ar dock inte troligt varfiir melet fiirkastas.

Vad lir de milet? Lingsiktigt iiverlevande? Ja, men inte om

fiiretaget drivs med en kraftig fiirlust under Eng tid, dvs. inte

till vilket Dris som helst.
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Vart nesta fiirslag blir de "Stiirsta miijliga vinst med restrik-
tionen att fiiretagets verksamhet skall fortsetta pe leng sikt".

Men varfiir skall verksamheten fortsetta? Som svar pi fri-
gan kan vi henvisa till intressentmodellen i fttrsta kapitlet.
Intressenterna (personal, ftiretagsledare, kunder etc,) vill inte
engagera sig i ett fdretag vars verksamhet skall ldggas ner.

Men de er iiverlevandemelet inte fdretagets utan intressenter-
nas! Ja, och det galler alla fdretagets mel, de utgijr en struktur
med inslag fren alla intressenters iinskemal. Denna melstruktur
6r mycket sver att gripa. Vinst, iiverlevande, social trygghet,
bra produkter, marknadsmdssiga liiner, goda relationer till
samhAfe etc. iir exempel p6 mil som i ett komplicerat mitnster
har samband med och peverkar varandra. Det fdrekommer
ocksl konflikter mellan melen.

Vinst och iiverlevande uppfylls biittre ju bgre kostnadema
Ar medan lijner och social trygghet driver upp kostnaderna.
Social trygghet ftir personalen fdrbettrar de goda relationerna
till samhellet men iikar kostnaderna varigenom fristelning av
personal kanske meste ske. Detta fiirsamrar relationerna till
samhiillet.

En Stgard som fiiretas i syfte att uppne ett mal kan mot-
verka uppfyllandet ay ett annat mel. Atgarden kan aven mot-
verka sitt eget syfte eftersom en atgerd kan fi minga kon-
sekvenser. Ett annat problem ir sverigheten att verdera om
en etgard iiverhuvudtaget bidrar till avsedd milupptyllelse.
Det vanligaste exemplet fiir att konkretisera detta ar schack-
partiet.

Melet fijr en schackspelare Ar att vinna sitt parti. Att fi;r-
sdka arbeta fatr detta mel i varje drag er orimligt, Han skulle
i sar fall vara tvungen att fdre varje drag tenka igenom samt-
liga kombinationer av hans egna och motspelarens fdljande
drag innan han flyttade pjiisen. Fiir alla dessa kombinationer
meste han dessutom vdrdera sannolikheten och besluta sig f6r
att fl]'tta enligt vad han di kom fIam till. Is*illet spelar han
enligt tumregler typ "canterdominans" som han erfarenhets-
massigt bgdctmer som representerande melet "att vinna". Dessa
tumregler kallas "heuristics".

Aven i fiiretager albetar man med heuristics. Man kan inte
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i den enskilda situationen arbeta fdr Engsiktig vinst Man

arbetar fitr kortsiktig vinst som heuristics och tror att stor

vin$ pe kort sikt bidrar till stor vinst pe leng sikt Ett ftiretag

som satsar mycket pi utvecklingsarbete tror att detta skall

bidn till den langsiktiga vinsten eller 6ka miiilighetema att

6ver1eva. Man ftirsiiker seledes tiversdtta de dverordnade U'ng-

siktiga milen i underordnade kortsiktiga mel.

Melen iir mer eller mindre viktiga att maximera Om vi

antar att det ar viktigt att maximera vinsten kan vi ange mini-

mivdrden fdr andra mil en vinsten och betrakta dessa mil

som restriktioner, Man kanske seger att vinsten skall vara sA

stor som mdjligt men uppnis inom tamen fdr fijretagets poli-

tik. Politiken kan siledes ses antingen som ramar inom vilka

fiiretaget vill verka eller som uttryck fiir minimivardena fiir

de mAl som skall uppfyltas jbmsides med vinstmelet'

I fig. 17 har vi uttryckt sambandet mellan mel som er

variabler och r€striktioner som er trdskelvdrden. Vi utger fdn

att i6retagets grundli iggande fdrutsettningar att skapa vinst

ligger inom cirkeln. En del av rtirelsefrihet€n beskdrs genom

den grans som vi kallat lagliga restriktioner' Den del av cir-

keln som ligger utanfitr gransen representerar olagliga men i

i ivrigt mitj l iga vagar att skapa vinst

En annan restrikl ionslinje Ar ansti i l lningstrygghe(en som pl

l iog sikt ulgdr ett vi l lkor fdr personalens engagemang i fdre-

taget, Produktkvalitet, marknadsmessiga ltiner och priser Ar

andla restriktioner. Branschpraxis kanske krdver att man inte

b6rjar priskrig, hd.nger sig et j?imftjrande reklam €tc Detta ar

ocksi restriktioner fiir handlingsfriheten Till slut aterster en

del av cirkeln - d€n som ar streckad pe bilden lnom detta

omrgde skall f i iretaget slrdva efter att ma\imerd vinslen'

Vi har her betraktat vinsten som variabelt mA{ och dvdga

mel som restriktioner. I stora fiiretag fiirefalter det ibland

som om det vore rimligare att venda per resonemanget De mel

som uttrycks i kundpolitik, personalpolitik etc er vesentliga

och skall uppfyllas under fiirutsettning att fijretaget Hmnar

ti l lrecklig vinst fdr att kunna fonsdiLa och existera

Kooperativa Fijrbutrdet dr ett fitretag som kan passa in i det

senare m6nstret. KF sigs vara en "r6relse" med annat -
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&# Sran.chpraxis

ideologiskt - syfte iin andra fiiretags - vinstsyfte. Det at
dock inte troligt att medlemmarna i konsumtionsfiireningarna
i landet betraktat detta ideologiska syfte som sa vesentligt att
man skulle vilja subvention€ra KF med ett belopp motsvaran-
de l0 % av ktipesumman, dvs. n€gativ eterbdring.

Fiir att ytterligare belysa m61en ftir stora fiiretag citerar vi
ett stycke ur en uppmarksammad boK:

Det viktigaste mel€t fiir varje organisation €ller organism :ir meal
naturnijdvandigh€t dess €get fortlevande.
Den fiirsto fiiruts:ittningetr fdr att organisationen skall fortleva Ar
atl den fijrmer bevara den sjAlvst;indigher varpd dess beslutsftjrmagx
beror. Som vi s€tt innebiir detta, att den miist€ ha elr s:iker fiinimi-
vinst. _Makten stainar sa ftinge som f6rtjensterna er d reckligt
stora fair att ti ata den vanliga uldelningen till aktieagarna och ger
utrymme fiir besparjngar som kan irerinvesteras. Blir vinstema
Uigre meste man viinda sig till utomsdende fitr att f6 kaDital. ...
Sl r idrr  cm konlro l len dver storbolag in l : i l lar  . . .  inr t  .b l tan i
sddana som glr med fdrlust eller g6r ktena och oregelbundna
vinstgr. . . . Ldga virster giir det (fiireraset) s6rbart fdr inflytande
urifrrin och kan gijra att det mister sin sjalvstzindighet. Men ovan-
fiir en viss nive iikar sliirre vinster bara lite eller inte ails dess
trygghet i dessa avseeDden, Denaa autonomi har blivit i det nar-
maste fullstandig. Detta kastar i sin tur sitt ljus dver tron att det
utvecklade fijretaget konmer att f6rsiika maximera siaa vinster.
Minsta sjaivbevarelsedrift rvingar ,,. (f6retag€t) ... a1t hellre fiir-
hindra fiirluster ?in $rava efter oaximivinst. ... Om so.o ofta ?ir
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Fig. 17. Samband mellan ndl och restr'kriurcr.



fallet vinstinaximering 6kar risken fiir fdrluster ko!|mer ' ' ' (tlall)

av uppenbara skiil att avste fra.n det eventyret.

Nar tryggheten vel ga@nteras ev erforderliga minimivinster fdre
inu"t "ri-"i.t vallrihet betriiJfande maien. Ingenting ijr sa lvingande
n6-dvandigr som att dverleva. Men det reder f6gs lvivel om -hur
"ut"t fA.-a"t mesta utfaller: det blir att eftersfeva h6gsta miil'liga
ti viixttakt fitr bolageq matt i fdrsiiliningssiffror. (Galbraith' J' K :
Den nya hrdustristaten, St}llrlr 196?.)

Vad som Ar mel som skall maximeras och vad som skall be-

traktas som restriktioner eller politik Ar seledes inte givet Ju

mindre ett fi,rctag dr desto troligare er det att vinsten er ett

maximeringsmal.

Md.lanalys

I den fdrra modellen bettaktade vi den ursprungliga besluts-

strukturen som ett slags heuristics. Vi antog att beslute speg'

lade mAlen och inriktade verksamheten pe att hijja kvaliteteo

pe besluten. I den hdr modellen gir vi ett steg lengre - vi

skall utgi frin milen.
Innan vi 96r vidare skall papekas att d€ plaktiska erfaren-

heterna av melanalyser fdr hela fiiretag ar se begrensade att

de kan rubriceras som vetenskapliga laboratorieexperiment'

Vetenskapsmen har gjort fiirsiik till totah melanalyser i fiile-

tag och fiirvaltniDgar med vexlande ftamgeng'

Det finns tve sett att utfiira milanalyser. Ftirst kan man

utge fren fiiretagets hdgsta och mest lengsiktiga mAl och ften

dessa hArleda de underordnade mAlen. Det andra s:ittet inne-

bar att man tdrleder melen bakliinges fren verksamheten "

Den fiirsta metoden utgir seledes fren de hdgsta melen'

Dessa utgiirs i stiirre fiiretag av en struktur av intentioner

eller itnskemel. Man Yill att fiiretaget skall Yexa, lemna vinst'

ha socialt anseende etc Dessa intentioner meste iiversittas i

mal mot vilka man kan rikta styrningen MAlen pe denna nivA

Ar inte operationellt formulerade varfiir de miste brytas ned

till operationella delmel l det Uge der man tivergir frin icke

operationellt till operationellt formulerade mAl iiverger man

fr6n mal till heuristics.

l l t



Att ett mel iir opemtionellt formulerat Ar ett oawislist krav
fitr att meluppfyllelsen skall kunna metas. Nar -un b.yie, ner
ett icke operationellt formulerat m6l i operationella delmal
kan man inte miita delmilens bidrag till det iiverordnade _
icke operationellt formulerade - melet. Ett operationellt for-
mulerat mil som exempelvis ,'siilja fiir 100 000 kronor,, kan
brytas ned i operationellt formulerade delmil fiir distrikt eller
produktgrupper.

Den stora svirigheten i denna metod ligger i att passera
granserna mellan intentioner och 6verordnade mal samt mellan
Sverordnade mil och operationellt formulerade m6.1. Svirig-
heten ligger i att man inte kan fe ett objektivt mett pi hur vil
de operationella melen iiverensstammer med de irverordnade
melen.

En annan sverighet ar att fe fiiretagsledningens funktiond.rer
att fiira en m6ldiskussion. Diskussionen krever en irversikt
tiver och insikt i fitretaget som endast fdretagsledningen be_
sitter. Dermed besitter de den ena av de tve fiirutsettniDsar
som kriivs ftir att fdra et[ malresonemang. Den andra farriur_
sattningen Ar naturligtvis att de maste kunna fdra det strikt
logiska och tidsktiivande resonemang som krdvs fdr att ur
deras tjnskemal och intentioner analysera fram en <iverordnad
mehtruktu.

Den andm tekniken ftjr mahnalys hdrleder milen ur verk-
samheten. Med utgengspunkt frin den verksamhet som de
hgsta opemtiva enheterna bedriver kan man faststala mal fiir
deras verksamhet. Genom att studera hur inkiipsverksamheten.
fi irvi l jningen, redov isn ingsa r berel etc, fungerar idag kan man
fastliigga mel fiir respektive verksamhet. Summerar man alla
dessa operativa mal upp genom hierarkin er det _ etminstone
teoretiskt - miijligt att presentera fijretagets aktuella mel-
struktur fiir fiiretagsledningen. Diirmed har man Degot konkret
att fiira ett vidare milresonemang ifrd,n. De pe detta satt bak.
Hnges hArledda melen varderas med avseende pe om de iiver-
ensstemmer med ledningens intentioner eller ej. overensstem-
mer melen inte med ledningens uppfattniDg Andras de och
den nya endrade mehtrukturen bryts ner i delmAl till de opera.
tiva stationerna. Daretrer gdr man om operationen gano- utt
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med dessa nya operatlva mel herleda den tiverordnade mil-
strukturen. Detta fortsdtter tills fiiretagsledningen kan god-

kiinna milen sesom dveretrsstammande med ledningens inten.
tioner och iinskemel.

35. Sammanfattning

Vi har hiir beskrivit fyra olika modeller att bedriva AR, Ftir
att klargiira olikheterna mellan de olika modellerna har de
fmmstalts pe ett satt som kan ge intrycket att d€t riir sig om
fyra alternativ. Detta er fel. I sielva verket riir det sig om tre
olika former av AR som i det rationaliseringstekniskt Yalut-
vecklade fi irel aget bedrivs samtidigt,

KR-modellen kan tilempas pA isolerade problemomreden
utan att anvanda de mer avancerade modellerna. I slutfasen
av systemarbetet med stijdsystem uppkommer utrustnings-,
arbetsfiirdelnings- och metodproblem som angrips med KR-
modellen. KR iir slledes en niidvandig komplettering till den
administrativa systemanalysen.

Den modell som vi kallade styrsystem-beslutsanalys Ar ett
ftjrberedande ti vagagangssett fiir att samla erfarenheter av
styrsystem; fijrberedande innan man Ar mogen att ge sig pa

det mer komplicerade problemkomplexet - mahtrukturen.
De tre former av AR som beskivits 5r seledes KR, stiid-

systemutveckling och styrsystemutveckling.
Om vi itergir till den tidigare fyrdelningen av styrsystem i

datainsamlings-, informations-, besluts- och beordringssystem
skall vi se att sambandet mellan styr- och stddsystem ocksA 6r
starkt. Datainsamlingssystemet i ett styrsystem maste hAmta
sina data negonstans. Lat oss ta en beslutssituatiotr som riir en
ekonomisk frega; data hiimtas di flen redovisningssystemet
som ar ett stiidsystem, Ftirhe[andet ar fikadant i de flesta be-
slutssituationer. Data till styrsystemet hdmtas till stor del fren
stddsystemen som sSledes dr en del av styrsystemgt.

Det fiirhalhndet ger en ny aspekt pe stiidsystemens utform-
ning, De meste utformas Aveq med tanke pA styrsystemens
behov av tilfliide pe information. I den min styrsystemets
informationsbehov er identiskt med kraven pA. utdata som de



framkommer i kravspecifikationen i administrativ systemanalys
Ar a t gott och vel. Detta tu dock selbn fallet. Ett styrsystem
meste hAmta information frin olika stiidsystem. Om man d6,
som hittills skett i stor utstriickning, utvecklat sttidsystemen i
isolerade "funktionsiiar" kan problemen bli avsevArda. Stdd-
systemen inom redovisningsfunktionen har ofta eo annan upp-
liiggning av register, annan periodicitet i rapporteringen och
annan indelning av rapportomredena en stiidsystemetr inom
den tillverkandc f unktionen.

De data styrsystemet krAver frin dessa b6da funktioner
presentems de pe ett sett som giir det omiijligt eller svert att
skapa meningsfullt informationsunderlag, Redovisningens mA-
Dads- eller kyartalsrapporter skall sammanstillas med produk"
tionssiffror fitr 3 x 4 veckors- eller tertialinteryall. Fiirsiiljnings-
statistik per distrikt skall jiimfiiras med produktionsstatistik per
produkt etc.

Fdr att undvika sidana problem krevs samordning av ut.
vecklingsinsatserna fdr styr- och stitdsystem. Detta kdver att
AR'funktionen er fdrankrad hdgt upp i fiiretagets hierarki.
Endast fdretagsledningen har der niidviiodiga iiverblicken.

Som avsluttring pe. detta kapitel skall vi redogdra fiir de
olika st€gen i det totala AR-arbetet som det kan komma att
bedrivas i framtiden. Tekniken har utarbetats av ekon. lic. Sam
Sjiiberg vid Handelsh6gskolan i Giiteborg,. priivats i begren.
sad utstriickning i praktiken inom niiringsliv och fiirvaltning
och inger i utbildningen i den enda kurs', i styrsystem som vi
kenner till.

1. Melanalys med nedbrytning till operationella delmil.
(H,ir kan beda de redovisade tinvegagengssetten anvan-
das.) Att malen miste formuleras operationeut er khrt
eftersom man annars inte kan mata meluppfyllelsen.

2. Avgdnsning av delsystem.
Avgriinsningea sker med utgengspunkt fren de tidigare
fmmtagna delmelen. Fdretaget delas in med h:insyn till
vilka delar av verksamheten som logiskt htir samman med
respektive delm6.l. Hiir har man saledes ett reellt underlag
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fOr organisationsplanering. Orn ansvars- och befogenheb-

omriden iir uppdelade efter melen och dessa Ar korelt

hirledda ur sina iiverordnade mel inneber styrning mot

delmil iven styrning mot ttverordnade m61.

3, Grov skissering av erforderliga styrsystem.

Genom att mil och delsystem br k'dnda kan man hdr

grovt analysera styrsituationeD fiir varje delsystem. Vilka

restriktioner finns i respektive system? Vilka iir de pi-

verkbara faktorerna - styrvariablerna - och vilka ar de

icke pdverkbara faktorerna? Hur skall styrimpulserna

le./ereras etc,? Ner detta ar genomfdrt har man underlag

fiir att herleda behovet av information i grova termer.

De grova systemskisserna ger ocksi en uppfattning om

sambanden mellan systemen och ddrmed av fijretagets

totala styrsystem.

4. Faststallande av erforderliga stiidsystem.
Fiir att fe en bild av det totala systemet - fitretaget -

bijr even stiidsystemen skisseras grovt och sambanden

med styrsystemen analyseras.

5. Sammanliiggning av "systembitar" till projekt.

Hensyn meste her tas dels till integrationsaspekten mellan

systemen dels till arbetmassiga fijrutsattningar fttr sys'

temmennen. Mer om detta i nAsta kapitel.

6. Vdrdering av kostnader och intdkter.

I detta Hge har man ganska gott grepp om de olika pro-

jekten. Hiinsyn har i viss utstrackning aven tagits till

integration mellan systemen Som underlag fiir bediimning

av i vilken ordning projekten skall bearbetas meste kost'

nader och intdkter vdrderas. Att bestamma kostnaderna

Ar normalt eit mindre problem aven om toleranserna i

detta skede meste vara relativt stora. Intektsbedttmningen

br ddremot mycket sver speciellt fiir styrsystemen

?. Bediimning av utredningstid fijr de olika projekten.

Aven denna punkt avser att ta ftam utrderlag fiir besfdm-

ning ay bearbetningsordningen mellan projekten. Kost'
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Y
nads-intehssidan er viisentlig men jnte den €nda grunden I
fdr prioritering av proielten. Systemmannakapaciteten iir
en tring sektion. En grund f6r prioritering ii"r att anyii.nda
tiickningsbidrag per ianspriktag€n tidsenhet av syst€Nr-
miinnens kapacitet.

Efter dessa siu steg har man underlag ftir en fiiretagsomfat-
tande plan fiir systemutvecllingen.
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4. Planering och organisation

Vi skall likna ett fdretag vid ett hus. Den hAndige hemma-

snickaren kan pi egen hand med enkla verktyg klara smarre

reparationer. Droppande kranar kan man packa om Tapetse'

ring och provisoriska lagningar av diverse smefel kan ldaras

med sunt fiimuft och praktiskt handlag
Ner det visar sig att hela huset maste byggas om, p.g.a. att

rummens funktion inte passar familjens krav, eller central-

verme skall dras in etc, de blir problemen av en annan stol-

leksordning. Komplicerade verktyg och yrkeskunnande krev8

fiir sjelva arbetet. Dessutom blir planeringsproblemen adnor-

lunda,
Planeringsinsatsen fiir att packa om en krun dr ganska

blygsam. En total ombyggnad k iver planering av vad som

skall giiras, vem som skall utfiira arbetet och hur. Dessutom

dr de finansiella problemen vdrda en egen tanke,
KR dr en form av reparationsarbete. "Kndliga" rutiner,

oliimpliga hjiilpmedel och metoder upplevs som irritationsmo-

ment i likhet med den droppande kranen. Smerre KR-problem

i likhet med fakturaskriverskan som var duktig i huvudrAkniog

men behtivde en additionsmaskin krever nastan ingen plane-

ring alls. Och inget specialkunnande
Malning och tapetsering krever ett visst kunnande om hur

man giit samt vissa ekonomiska uppoffringar. Det tu ofta

bmpligt att tillkalla en specialist Detsamma gdller mer om-

fattande KR-proiekt. Man kan klara dem sjelv men de merste

planeras och .ibland er det best att tillkalla konsult eller intern

AR-man.
Stora ombyggnader kan liknas vid styrsystem. De meste

planeras noga, Man m6ste ha hjalp av specialisten ftir att inte

flytta pe beratrde veggar med resultat att huset rar ar ihop.
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Bakgrunden till de tve typema av etgerder - reparation
och ombyggnad - ar ocksar o[ka. Reparation vidtar man fiir
att hjelpa upp en mer eller mindre isolerad brist. Ombyggnad
giir man fiir att hela husets funktion inte fyller de totala kra-
ven. Vi kan betrakta KR-projekt och systemmtionalisering
med inriktning pe stiidsystem som mindre respektive mer om-
fattande reparationer. Konstruktion av styrsystem ser vi som
ombyggnad.

Utgangspunkten fiir "leparationsinsatserna" Ar seledes de
brister man upplever som "irritationsmoment". Kostnaderna
er fiir hitga, genomloppstiden fijr Dng, kvaliteteq fiir leg etc.
Vissa former av personalproblem kan ocksi ldsas genom KR.
reparationer.

Med lokal planering menas enligt kapitel 2 att linjechefema
har initiativet och besteUer hialp fren AR-avdelningen. Central
planering inneblr fitretagsomfattande planering av KR-insat-
serna dir specialisterna har initiativet.

I den centrala planeringen av KR-arbetet ster, i enlighet
med reparationsliknelsen, problemen i centrum. Man sitker
problem och planerar KR-arbetet med utgangspunkt fren des-
sas karakter,

Styffystem kan inte pLaneras pe det sAttet. Det ar har friga
om totalgrepp pi hela eller stora delar av, fiiretaget utan hen-
sln till enskilda brister i utgangsbget. Att planela utveckling
av ett s.k. totalt system omfattande styr- och stiidsystem samt
organisationsplanering kan enligt erfarenheter som finns i Sve-
rige uppgi till en arbetsinsats av 500 manir i ett stort fiiretag.
Investeringen i utvecklingsarbete omfattar seledes flera lo-tal
miljoner kronor och ar jemfiilbar med stora investeringar i
produktionsteknisk utrustning,

I detta kapitel behandlas den probleminitierade AR-plane-
ringen och organisationsfregorna i enskilda AR-projekt, i
negorlunda stora KR-projekt och systemprojekt fitr stiidsys-
tem. Planering av totala s-vstem behandlas mer iiversiktligt.
Erfarenheterna Ar annu se begrdnsade att vi bara vidarebe-
fordrar vissa teoretiska modeller fiir hur man kan ge tiUvaga
samt Degra praktiska erfaleDheter.
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40. Probleminitieraat AR.platrering

Den lokala planeringen har beskivits tidigare. En samman-

fattande fiirdel med den principen dr att samarbetet mellan

linjepersonalen och specialisterna i allmiinhet ldper friktions-

fuitt. DArmed underlettas genomfiirandet av fiirslagen och fiire-

taget fir positiva erfarenheter av rationalisering. Visserligen av

rationalisering i begriinsad skala men det vdsentliga ar att

attitydema till rationalisering som fiireteelse blir positiva. Kost-

nadema fiir planering enligt denna princip er ockse Ega.

Nackdelen med lokal planering er svirigheten att driva pro-

jekt som omfattar flera chefers ansvarsomreden. Ett funktio-

nellt organiserat fdretag med inkiips-, tillverknings- och fiir'

saljningsavdelningar har som vi sett tidigare starka beroende-

fiirhelhnden me11an avdelningarna Detta per grund av att man

handhar olika delar i samma flaide - materialfliidet. Ur ratio'

naliseringssynpunkt kan det vara meningslullt att definiera sitt

system sesom omfattande materialfliidet. Enligt den lokala

planeringsprincipen meste der samtliga tre chefer vara 6verens

om den insats som skall gdras. Detta Ar naturligtvis tenkbart

men det er troligt att de tre cheferna uppleYer problemen pa

olika slitt,
Ett steg mot mer central planering iir att linjecheferna siiilva

lokaliserar och anmeler sina problem till en central instans'

Denna instans kan vara AR-avdelningen. Har sanmanstiills

problemen, eventuellt efte! en nagot fdrdjupad fiirstudie i

inteNjuform och problemfiirteckningen anvends som sam-

manher[ande plan fiir arbetet. Prioritering av de olika projek'

ten kan ske enligt olika principer. Liinsamhet, arbetsmassiga

gruoder etc. fdrekommer som bediimningsunderlag Det Ar

inte ovanligt att "den-chef -som-skriker-hiigst-fer"8ina-problem-

ldsta-fOrst.principen" eller vederbijrande linjechefs auktoritet

u gdr underlag fiir bestiimning av bearbetningsordningen'

Den renodlat centrala planeringsprincipen medfdr bristande

anpassningsfdrmega till snabbt fiirdndrade fiirutsdttDingar'

Detta 6r den fremsta nackdelen. Ndr man har lagt ner mycket

arbete pe en phn Ar man obenAgen att Andra den. Detta er eu

brist. Bristen sammanhdnget dock mindre med planeringen
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som sedan iin med de menniskor som giort planen, Varie plan

er baserad pe de fiirutsAttningar som man tror eller vet g:iller

vid det tillfell€ planen gtiff. Nar fijrutsettningarna Andras gAl-

ler inte underlaget fiir planen. Darmed galler inte heller pla-

nen, Nar planen inte giiller skall den revideras, Sker inte detta
Ar det inte fel pe phneringen utan pa planeraren.

En nackdel sdgs vara de hiiga kostnadema fitr planeringeD.

Med central fiiretagsomfattande AR-planering utger man ften
fiiretagets totala AR-problem och stravar efter att liisa dem
pe besta sett. Den ekonomiska utdelningen av detta satt att
arbeta blir avsevart battre en med lokal planering. De h6gre
kostnaderna fitr planering medfiir seledes hiigre utdelning av
arbetet, Vi ir diirmed tillbaka vid den gamla kapphesten att
skillnaden mellan intakter och kostnader Ar inttessant; kost-
naderna i sig ointressanta. Vi he[er inte med om att den hitgre
kostnaden fiir planering enligt aktiv princip iir negon nackdel
fdrutsatt att den planerade verksamheten genomfiirs.

I det fdljande bortser vi frin lokal planering och beskriver
det principiella t lvagagengssattet fijr att ta fram en grund fiir
planering av AR-arbetet enligt central planeringsprincip.

AR-planeringen meste samordnas med fiifetagets dvriga
planering. Planer ftir verksamheten i iivrigt utgdr saledes ett
vesentligt underlag fdr planering av AR-verksamheten.

Det som skall hanteras med AR:ir de problem som kan
liisas med AR-teknik. Kunskap om dessa problem ar ett annat
yAsentligt underlag fiir AR-planeringen.

I det fiiljande skall vi behandla bakgrunden till AR-plane-
ringen under tvi huvudrubriker namligen

verksamhetsplaDer ocb
probleminventering.

Vetksamhetsplaner

Fiiretagets framtida verksamhet meste utge fren den aktuella
situationen i nulaget, Eu situationsbeskrivning er saledes
vAsentlig fiir planering av verksamheteq. Situationen bestems
av interna och externa faktorer.
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Prognoser fiir hur omvdrlden kan fiiryantas utvecklas under
planeringsperioden er tillsammans med den iinskade utveck-

lingen av fiiretaget (meten) de tv6 andra lormerna av underlag

fiir verksamhetsplanerna.
Vi skall behandla situationsbeskrivning, prognoser och mel

Bagot utfiirligare. Sambanden framgir av fig. 18.

Situationsbeskr jvn ing

Fdretagets aktuella situation kan beskrivas genom analys av

parverkande interna och externa faktorer.

Interna laktorer. De interna faktorerna ar t.ex. ekonomi, verk-

samhet, organisation och personal.

Ekonomifaktorn omfattar kostnads- och intektsutveckling'

finans- och likviditetsutveckling etc.
Verksamhetsfaktorn omlattar produkter, produktionsproces-

ser etc.
Organisationsfaktorn omfattar funktionsindelning, organisa'

tionsstruktur, geografisk spridning etc.

Personalfaktorn slutligen inneber utbildnings' och sociala

fdrhallanden, personalpolitik och personalplanering

Externa taktorcr. De externa faktorema utgiirs av kunder,

leverantiirer, eterfiirsAljare etc. och fdretagets relationer till

dessa.
Fiirhellandet till offentliga myndigheter kan vara av stiirre

eller mindre vikt, Vissa juridiska krav har alla fajretag pA sig
(redovisning, fyraveckors semester etc.) Liikemedels-, sprdng-

dmnesindustrierna m.fl, har dessutom speciella krav betraffan-

de tillverkning, ttansporter och fttrsaljning.
Denna typ av externa krav har sannolikt slagit igenom i den

nuvarande verksamheten och iir dermed inte svara av fe

grepp om.
Besviirligare kan vara att beskriva olika fdretags mer eller

mindre frivilliga Ataganden gentemot samha[et Ett fdretag

med 500 anstalda i ett litet samhe[e Hngt frin en stdrre tetort

upplever sitt moraliska ansvar gentemot samhdllet pe ett an-

nat siitt 6n motsvarande fijretag i en storstad. I gamla bruks-
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samh5llen ?ir det inte ovanligt att en hel bygd ster och faller
med "bolaget", Kontaliterna med kommunala myndigheter
blir under sAdana fiirh6llanden helt andra en vad som skulle
varit fallet i exempelvis Stockholm.

Relationer till l,everantiirer och kunder er ockse helt olika i
olika fiiretag. Ett fiiretag som kiiper kullager fiir 10000 kr
per er ften SKF kan utan skrupler vanda sig till en annan
leverantiir om man bediime; priser och produkter som battre.
Mitbel-IKEA kan inte lika btrvindigt sega upp bekantskapen
med en snickerifabrik som har IKEA som enda kund. Mellan
dessa tvi extlemer finns givetvis ett antal meUanformer.

Samma resonemang kan fiiras betaffande det egna ftire-
taget och eterfiirsiiljare. Biltillverkarnas relationer t at€rfitr-
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saljama Ar mer intima en en chokladtillverkares relationer till

fruktaffiirer och kiosker. En eterfiirsaljare av Volvo eller

Ford dr mer beroende av tillverkaren'generalagenten en vad

eD tobakshandlare er av Marabou.

Aktuell .situation, Dessa interna och externa faktorer utgtir

ftiretagets aktuella situation.
ED beskrivning av den aktuella situationen utgttr en beskriv-

ning av utgengsHget fiir all ftamtida verksamhet inklusive AR.

Prognoser

Som underlag fiir planeringen recker det inte att kantra till

den aktuella situationen. Man meste aven vardera hur viktiga

de piverkande faktorerna iir i fiirhAltande till Yarandra och i

fiirhallande till fiiretaget. Dessutom me$e man skapa sig en

fitrestalhing om hur de kommer att iindras.

Det tillkommer ocks6, nya faktorer. Aven dessa mAste vAr'

deras med avseende pe betydelse fitr fitretaget.

Mel

Som underlag fiir planerna meste man ocksi ha klart fdr sig

valt man vill komma, dvs. vilka mel som skall ge[a fdr den

period som planerna omfattar' Med utgengspunkt fran deo

nuvannde situationen kan man planera Yad som skall gdras

ftir att uppnA de uppsatta milen i den prognosticerade nya

situationen.

A R- planering

AR-funktionens bakgrund utgdrs av verksamhetsplanerna'

Det fitrsta steget i AR-planeringen ar att inventera de brister i

ftiretaget som kan peverkas med AR-teknik Med utgengs-

punkt flen bristema/behoven av AR-insatser kan AR-verk'

samheten planeras fiir att bidta till att uppfylla de mal som

uttrycks i verksamhetsplanerna.
vi ska nermast beskriva de olika typer av problem som vi

anser kan liisas med hjelp av AR-teknik.
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Probleminvente ng

Problemtyperna kan hiinfiiras till fiiljande omriden:

operationella mel och planer
organisationsstruktur
beslutsstruktur
politik och praxis
system och rutiner
kontrollmetoder
arbetsmetoder
personalstruktur och arbetsuppgifter
kontorstekniska hjAlpmedel

Redan hiir kan konstateras att det inte finns skaq)a granser
mellan dessa olika omriden. I system och rutiner finns kontrol-
lema inlagda. Man utfiir arbetet i systemen enligt vissa meto-
der och med oiika hiAlpmedel. Ftirteckningen har samman-
stelts fiir att visa exempel pi problem som vi anser kan an-
gripas med AR. D€t fintrs dock minga och starka samband
mellan problemtyperna.

Operationella mel och planer

Tidigare har vi visat vad som menas med operationella mA,l.
Finns sadana mel fiir fitretagets olika enheter i den utshack-
ning som bediims som rimlig? Finns det planer fiir hur melen
skall uppfyllas? Dessa frAgor iir ganska sjiilvklara. Mindre
sjelvklart och svirare iir att vdrdera om malen fttr olika
parallellplacerade enheter iiverensstammer med varandra -
om de "drar 5t samma h611",

Situationen katr belysas med fiiljande exempel.
Ett stort fiiretag var organiserat enligt den s.k. "profit-

centedd6n", vilken innebar att vade avdelning inom ramen
fiir budget fungerade som ett fijretag i fiiretaget, Aydelnings.
cheferna var angeliigna att var fiir sig uppvisa sa bra resultat
som mtijligt.

En av avdelningarna som vi kan kalla byggnadsavdelningen
kitpte tjanster frin en av de andra avdelningarna - transpott-
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avdelningen. Den senare hyrde Aven ut transportkapacitet till

kunder utanfijr fijretaget,
Avrdkningspriserna mellan avdelningarna bestemdes av den

riktprislista som transpodavdelningens branschorganisation
publicerade. Relationen tillging-efterfrAgan pe transportkapa'
citet vaxbde starkt. Ti[gengen pe hstbilar var relativt konstaut

medan efterfregan vexhde fren tid till annan.
Nar efterfregan var stor anvendes riktprislistan. Nir efter-

frigan var svag fiirhandlade man om priserna och lAmnade
kaftiga rabatter.

Chefen fiir transportavdelningen resonetade nu ungefiir si
hlr; "Om jag Hmnar min kollega pi byggsidan rabatt, se
minskar jag mina intakter och hans kostnader, Avdelningama
konkurrerar om att visa bra resultat - alltse Hmnar jag ingen
rabatt," Chefen pA byggnadsavdelningen fiirde fbliande reso.
nemang: "Om jag hyr av min kollega tiu fullt pris nar iag
kan fe rabatt av andra tikat jag mina kostnader och hans
intekter, Eftersom jag konkurrerar betraffande avdeloingeqs
resultat hyr iag av andra ikare,"

Resultatet blev att transportavdelningen ibland hade bilaf

steende nar byggnadsavdelningen hyrde fren konkurrerande

6kare. Handlingssettet var under redande fiirutsettningar helt

logiskt men ur fdretagets totala synpunkt var det fiiga ratio'
nellt.

I detta tall var problemet av liten betydelse fiir fdretaget

och dessutom ganska enkelt att liisa. Situationen ar dock

vanlig i minga fitretag; tva e er flera enheter strevar et

olika hAll.

Organisatiousstruktur

Minga mindre och medelstora fiiretag har en organisatioff'

struktur som tiltkommit slumpmdssigt under fiiretagets histo'

ria, Med organisationsstruktur menar vi hiir fiiretagets upp'

byggnad av organisatoriska enheter. Det finns exempel pe

fiiretag som startades fiir 25-4O Lr sedan som eumansbolag

och som vaxt sig ganska stora. Ofta har fiiretagets orga-

nisation totalt inte setts 6ver vid negot tillfiille under dess
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tillvaro. Oklarheter betreffande ansyars- och befogenhetsfdr.
delningen dr ofta pefa ande. En koosult bedttar med stor
inlevelse om tve befattningshavare som ansig sig vara var-
andras chefer. Att olika chefer vid intervju seger sig ha iiver-
lappande ansvarsomreden er snanre regel An undantag. Detta
6r kanske en mindre brist iin de ibland betydelsefulla luckor
mellan ansvarsomridena som blottas vid probleminventeringen.
Chefen A anser att en viss typ av iirendeq skall handldggas av
chefen B som anser att samma erenden ligger inom A:s an-
svarsomride.

Som AR-man liiper man dock risk att dra fitr Hngtgeende
slubatser av en skenbart "risig" organisation. Vi skall visa ett
exempel pe detta.

Ett handelsfitletag startades fitr 50 &r sedan som grosshan-
delsriir€lse med en produkt - salt. Kunderna, i huvudsak inom
slakteriindustrin, var intresserade aven av andra produkter och
en kemisk avdelning startades. Ner man dnde var inne i kemi.
kaliebranschen visade det sig att det fanns andra avnemate av
kemikalier an de ursprungliga kunderna. Ur den kemiska av-
delningen vaxte ett antal kundorienterade avdelniDgar ut fiir
vAxtskyddsmedel, slakterikemikalier, galvankemikalier .och
sedermera dven specialprodukter fiir biliigare sesom vax, start-
gas, isskyddsmedel etc. En huvudleverantdr kravde en egen
avdelning varfcir denna inrettades.

Fiiretagets chef som var mycket intresserad av konst och
antikviteter ktipte s6.dant fiir eget bruk under sina inkdpsresor
runt om i varlden. Pi f<irsiik startades en avdelning fdr sedana
produkter som detaljhandel. Den visade sig ge bra varfiir dven
deDDa verksamhetsgren lades ti l l  de i ivriga.

Fiirutom de nu namnda verksamhetsgrenarna fanns tve
dotterbolag varav det ena selde kemikalier ti[ Ekemedels-
industrin och det andra ursprungligen var tankt som ett !en.
odlat .agenturfiiretag ftir kemikalier som komplement till mo-
derbolagets grosshandelsverksamhet. Det senare dotterbolaget
hadd utvecklat avdelningar ftir plast, textilier, halvfabrikat till
bagerineringen och byggnadsmaterial vid sidan av den ur.
sprungliga agetrturverksamheteD.

FOretaget bestod. av ett stort antal avdelningar med i stofi
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sett helt olika inri*tning. Har fanns blandad agentur-, gross'

handels- och detaljhandelsverksamhet men inte fijr samma
produkter. Man kan inte som i fiiretaget Oscaria tala om
vertikal integration frin fabrikant- till dctaliistledet

Fiiretaget var organiserat enligt profitasntertanken vilket,
som vi tidigare papekat, innebAr att avdelningana hade en
mycket sjelvstrndig stiillning. De enda centrala funktionerna
var redovisning och kassa,

Av ett organisationsschema iiver detta fdretag drar man liitt
slutsatsen att har finns mycket att hdmta ur rationaliserings'
synpunkt. En nigot fiirdjupad studie gav vid handen att de

sociala fitrha[andena i fiiretaget var unika. Lojaliteten mot
fiiretagsledningen var utomordentlig och hela personalen syn-
tes besjelad av en "fighting spirit" som yttrade sig i livliga
diskussioner om nya ideer och benigenhet till risktagande
inom nya omriden parat med liinsamhetsfdnkande och kost-
nadsmedvetenhet. Ftiretaget yisade totalt god liinsamhet och
man fiiljde upp t.iickningsbidraget per produkt med tata
intenall.

Med rutat papper, penna och linjal iir det ganska enkelt att
gtira en prydlig organisationsplan fdr detta fiir€tag. Riskema

Ar dock uppenbara, Hur mycket av fiiretagets "sociala till'
gingar" gir fiirlorade i en ny prydlig organisation?

Varfdr giir ett 50 er gammalt fiiretag med god liinsamhet en

organisationsstudie? I det relaterade fallet itkade omsAttningen

med, 12-*15 /" per Ar. Om trenden hiill i sig skulle omsAtt'

ningen fiirdubblas pe 6-10 er. Skulle de tidigare "indivi-

duella" organisationsprinciperna vara tilampbara pe ett fiire'

tag med dubbla eller tredubbla omsettningen? Behiiver man
pi sikt andra centrala funktioner dn redovisning och kassa?

Hur lengt kan redovisning och kassa fungera tillfredsstdllande

med nuvarande organisation och arbetssett? Dessa ocb andra

tiknande fregor var bakgrunden till studien.
Vi har visat detta exempel av tvar skel. Vi vill visa dels ett

exempel pi vad vi menar med en "risig" organisation och dels

riskerna med att dra ftir langtgiende slutsatser av en organisa-

tionsplan. Organisationsplanering Ar eo grannlaga verksamhet'
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Fig. 19. Ett medelstod fdretag med 170 ansttillda.
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Beslutsstruktur

I ett tidigare kapitel har begreppet beslutsstruktur behandlab,
Det framgick de att beslutsstrukturen i ett fdretag iir en myc-
ket komplicerad fdrete€lse. Hur kan dA beslutsstrukturen ingr,
som ett omrede vid en probleminventering?

Det man ftirsdker gripa i probleminventeringen Ar inte den
totala beslutsstrukturen. Man sdker uppslag till AR-insatser.
Detta kan man fe genom att i intervjuer eller andra studier se
hur olika beslutssituationer er inordnade i ftiretagets hierarki.
Om VD sysselsitter sig med miibelinkiip och mycket ofta
frirekommande likartade beslut av rutinkaraktar och inkdpare
med bristfelliga informationer pi egen hand beslutar om in-
kiip av engAngskarakter som omfattar miljonbelopp kan man
fdrmoda att beslutsstrukturen kan fdrbettras. Aven hAr meste
man dock akta sig fiir fiirhastade slutsatser.

I ett av Nordeqs stiirsta fiiretag beslutar VD om hur brev-
papper och kuvert skall utformas. Detta kan synas fiiga ratio-
nellt. Det kan dock ha samband med att VD betraktar brev-
papperet som fciretagets ansikte utet och darmed en fraga av
stor vikt, Skenbart bagatellartade beslut kan av fiiretagsled-
ning€n varderas htigt. Det vi siiker i probleminvetrteringen iir
inte sedana beslut utan bagatellartade beslut som av slentrian
hiinskjuts till exempelvis VD trots att denne anser frigan vara
av ringa betydelse fdr fdretager.

Man kan genom skriven politik och instruktioner skapa
instrument som m6jliggitr en langre geende delegering av be-
fogenheter betreffatrde frekventa rutinbeslut utan att beslutens
kvalitet fdrsdmras. I probleminventeringen siiker vi underlag
fdr beddmning av sidana miijligheter.

Politik och praxis

Med politik menas medvetet utsagda handlingsnormer. Praxig
er de normer som spontant v:ixer fuam i fdretaget.

Betreffande siviil politik som praxis ar det iinskvert att den
iir likformigt utformad i hela fdret2get. I ett fiiretag med
produktorganisation dar varje fiirseljningsavdelning svaraa fiit
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var sin produktgrupp kan det skada ldretag€ts anseende om
kredit- och prispolitik skiljer sig mellan avdelningarna.

En kafferast pA ftirmiddagen och en pe eftermiddagen iir
praxis pi fiirsiiljningsavdelning€n medan kaffenster er f6r-
bjudna pi ekonomiavdelningen. Detta kan fijref:rlla Eom en
ointressant frAga. FiirhAllandet kan dock vara kella till miss"
stdmning bland personalen, vilket i detta fa[ ar helt oniidigt.

Oavsett vad man anser om skriven fiiretagspolitik kan man
fastsle att det finns behov av handlingsnormer frir olika situa-
tioner. Finns det inte normer skapas sedana och ndr en situa-
tion upprepas tilliimpas de slumpmdssigt tillskapade normerna.

'En ging:ir ingen geng, tve genger er en ge.ng och tre
ginger skapar en tradition" har nigon dnkare sagt. Nar man-
niskor en geng accept€rat en tradition hiller de kritikliist fast
vid den. Ner AR-mann€n fregar varfijr man handlar pa ett
visst satt bmnas ofta svaret "Vi har alltid gjort se".

I probleminventeringen finner man ofta likartade situatio[er
som behandlas pa olika sett i olika avdelningar. Vissa situa"
tioner behandlas pi sadant satt att man har skal att ifragasetta
om normerna sanktionerats av fiiretagsledningen. I sidana fall
kan man fiirmoda att ftanvaron av konsekvent Dolitik ar en
brist.

Inte heller hiir kan man dra slutsatsen att frenvaron av
skriven fiiretagspolitik ar en brist. I fdretaget med de menga
avdelningarna som beskrevs under rubriken organisationsstruk-
tur var sambandet mellan fdretagsledare och avdelningschefer
sadant att cheferna handlade "i ledningens anda". Utan ski-
ven politik hade €n praxis i olika frigor utvecklats som var
likformig iiver hela fijretaget. En skriven politik skulle sanno-
likt inte skada fiiretaget men iDte heller giira sedan nl,tta att
den skulle hamna htigt pa l istan i iver erforderliga Afi-jnsatser.

System och rutiner

Brister i system och rutiner visar sig geqom fiir hijga kostnader
i jiimfiirelse med motsvarande arb€te pe annat hill, bristande
kyalitet, dvs. fiir minga fel eller ftir 15nga genomloppstider.

I probleminventering€n har en AR-man stiirre mdjligheter
en chefen fiir eDheten att upptAcka bristerna. Har det "autid"
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valit l5'/" fel i fakturorna uppfattar linjecheletr detta som
normalt. AR-mannsn som har erfarenhet frin andra liknande
enheter anser kanske att 3 '/" * e\ normal felfrekv€ns.

AR-mannen eller konsulten har en mer obj€ktiv uppfatttring
om vad som ar rimligt att krava i olika avseenden, Om AR-
mannen inte har erfarenhet frin fakturering kanske han har
erfarenhet frin maskinskrivning och kan anviinda grova norm-
tal fran denna verksamhet fiir en fdrsta verderins av faktu-
reringsarbete.

Talesettet "nya kvastar sopa bast" belyser iust detta feno-
men. En person som varit chef fdr en enhet under ling tid
"giiver ner sig i gamla hjulspir" blir "hemmablind" och ser
inte de brister som ar uppenbara ftir en person som hdmtat
erfarenhet ften annat hill, Den kanske stiirsta svagheten med
den lokala planeringsprincipen kan kanske siikas inom detta
omrade. Den "gamle" chefen ber ej om hjelp fr6n AR-funk-
tionen beroende pe att han inte ar medveten om bristerna. Den
nye chefen ber om hj?ilp. Fer han inte bistAnd fren specialis-
terna er somliga brister sA uppenbara att de avklams Aven
utan specialisthjalp.

Fiirutom dessa tidigare okiinda brister i system och rutiner
som kommer fram i probleminventeringen har vi integrations-
aspekterna. I probleminventeringen sdker man iiverblicka
samtliga fiiretagets AR-problem samtidigt. I deona iiverblick
uppenbaras miijligheter till integmtion, sammanknytning av
rutiner inom olika organisatoriska enheter. Denna itverblick
saknas hos enskilda linjechefer.

Den amerikanske generalen Arnold klagade under andra
vArldsk iget dyer att hans understa[da vapengrenschefer led
av "theateritis". De sig kriget var och en fran siD teatersc€n.
Fiygvapenchefen seg kriget rom en angelegenhet fdr i fiirsta
hand flyget, arm6generalen sag det som ett problem fdr arm6n.

En amerikansk konsult tycker sig urskilja samma fenomen
i fiiretagen och kallar det "projektitis", Studier som utfiirts
visar att chefer har elr tenders att iiververdera 6ina egna an-
svarsomreden pe bekostnad av helhetssynen.l I samma prob-
lembeskrivning ser juristen juridiska problem, personalchelen
personal- och marknadschefen marknadsfiiringsproblem.
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Kontrollmetoder

Uppfattningen om kontrollens betydelse iir till stor del en
kvarleva frin traditionell organisationsteori och den s.k. admi-
nistrativa skolans fiiresprekare,' De gamla teoretikerna bcto-
nade starkt behovet av att kunna kontrollera understdlldas
arbete fiir att vid behov kunna utkrava ansvar fiir fel. De!
moderna synsattet som vi tidigare kommenterat betonar
kontrollens betydelse som underlag ftir planering av fram-
tida arbete.

Det fiDns tvi vasentliga funktioner filr kontroll. Vi kallar
dem hdr liir sakerhetskontroll och framertriktad kontroll. Fram-
Atriktad kontroll kallas aven Aterkoppling eller feed back.

Sikerhetskontroll kan exemplifieras med den roll en kont-
rollampa fiir batteriets uppladdning fullgiir i en bil. Effekten
pi laddningen kaq vara stdrre eller mindre, Den exakta effek-
ten er ointressant fiir bilfdraren och blir intressant fiirst nar
den siunker sa legt att uttaget ur batteriet Ar stairre an upp-
laddningen fran generatorn. I detta fall har man faststelt en
grdns under vilken laddningseffekten inte fer ge. Hur Engt
Over gransen man ligger dr ointressant.

Overfitr vi detta resonemang till ett fiiretag kan exemplet
hamtas fuen kontroll av leverantiirsfakturor, Vi antar att VD
i AB Maxprofit som er vel medveteq om att kontroll kostar
pengar fastslagit att man accepterar fel p6 hiigst 3l av leve-
rantdrsfakturorna. Man slopar den loo-procentiga faktura-
kontrollen och ersatt€r den med en slumpmiissig lo-procentig
kontroll. Si lenge stickprovskontrollen visar att felfrekvensen
ligger under de accepterade 3 procenten hender ingenting. Om
felfrekvensen stiger vidtas etgdrder,

En kontroll som den ovan skisserade bygger pA principen
att kostnaden fitr kontrou inte f6r iiverstiga det verde som
sparas geDom kontrollen.

Eq aDnan anvhndbar princip i kontrollarbetet ar det s,k.
volymvard€unkandet. Innebtirden ar att intresset skall inrik-
tas pa de yolymer som syarar fiir det stiirsta verdet. Ett
exempel pA volymverdeprincipen iir den s.k. 80-20-regeln.

80-20-regeln intrebar att om man delar upp en fiirete€lse i
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en volym- och en vardedel sA svarar 80 procent av volymen
fiir 20 procent av verdet. Siffrorna avser att belysa ett Yanligt
fiirekommande fenomen och ska saledes inte tolkas bok-
stavligt. Negra omraden ddr man funnit att 80-20-regeln
giiller ar hger- och fiirredsha[ning, fiirsiiljning och inkitp.
80% av lagervolymen mobvarar 20 "/" av viLrdet,20 procent

av sortimentet svarar fiir 80 procent av omslittningen, 80 pro-

cent av leverantiirsfakturorna motsvarar 20 % av inkttpsver-
det etc.

Vi skall med ett exempel fIAn ett byggnadsfdretag visa hul
en kombination av principen att kontrollkostnaden skall under-
stiga verdet av det som sparas genom kontrollen kan kombi-
nelas med 80-20-regeln.

I byggnadsfatretaget skulle en inkijpsavdelning byggas upp.
Inkiipschefen skulle bli ansvarig fiir en inkiipsverksamhet om-
fattande atskilliga tiotal miljoner kronor per Ar. Det gAllde att
bAde hilla kostnaderna fttr fakturakontrollen nere och gora

fiirlusterna tiU fitlid av fel i leverantitrsfakturorna se smA
som miijligt.

Ett ers leverantdrsfakturor inventerades och man fann att
80-20-regeln existerade i extrem form. 95 7. av fakturorna
motsvarade endast 5'l av inkiipsvArdet. Detta fann man
genom att symboliskt sortera erets fakturor i storleksordning
med de Hgsta beloppen i botten och de hiigsta itverst.

Med detta ti vegagAngssett fann man Htt kriteriet pe de
fakturor som svarade fiir 95 'l av inkiipsviirdet. Det yisade sig
att gransen Eg viC ett fakturavarde pA 5 000 kronor.

Tvi principer fiir fakturakontroll ti[empades vid utform-
ningen av kontrollrutin€n. Fakturor 6yer 5 000 honor kontroi-
lerades hundraprocentigt. Herigenom hade man gott grepp om
95 I av inkiipsviirdet. Fakturor under 5 000 kronor kontrolle-
rades stickprovsmassigt och man fastlade en acceptabel fel-
frekvens.

Den frametriktade kontrollen har vi tidigare kallat uppftili-
ning. Den har tin endamel att kontroliera de fiirutsattningar
som man baserat sin planering Pe.

Uppfitljningen kan belysas genom att anvenda exemplet ften
byggnadsfirretagets fakturakontroU. Forutseftningarna fiir att
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kontrollen skall kunna utfdras som beskrivits ovan er att
volym/vArdefairhellandena inte andras och att gransen (5 000
kr) iir stabit, Cenom att med jemna mellanrum kontrollera de
fiirutsattningar man utgett ifrin i sin planering av faktura-
kontrollens uppbggning fir man en Aterkopplad information
som antingen talar om att fiirutsattningarna fortfarande geler
eller att de Andrats, I det fiirra fallet kan man fortsetta som
hittills, i det senare meste man iindra kontrollsystemet.

Brister i kontrollmetoderna dr vanlist fiirekommande, De kan
sammanfattas i fdljande punkt€r:

iiverdriven viirdering av korrekthet som ett yArde i sig
vilket medfiir att kostnaderna ftir kontroll ofta iiverstiger
verdet av de besparingar som kontrollen Ar avsedd att
skapa,

en tendens att kompensera brister i rutinuppbggning och
instruktioner med kontroll. Hdg felfrekvens bitr atgerdas
genom battre utbildning hos personalen, battre system-
uppHggning och hjiilpmedel - inte genom pehiing av allt
f ler kontrollstationer.

upplAggning av kontroller med hinsyn till hur Utt eller
svert det Ar att kontrollera en fiireteelse i stalet fiir med
hansyn till hur vesentlig kontrollen ar.

Den sista punkten kan verka kryptisk och skall kommenteras.
Det er Httare att kontrollera volymer an verden. MaB

kontrollerar nervarotid fdr personalen, felskrivning i brev, fel-
sumrnering i fakturor etc. Verdet kontrolleras mera sAlbn, En
person som ofta kommer sent och gar hem fiir tidigt kan ur
fitretagets 6ynpunkt vara en mer vd.rdetull medarbetare en den
plikttrogne som kommer 8.30 och ger kl, 17.00. Smiirre stavfel
i brev upptecks se[an av lasaren och om de upptdcks minskas
inte fiirstaehen av inn€hellet. Kostnaden fiir att hitta och retta
sedana fel iiverstiger ofta verdet av att brevet Ar helt korrekt.
En felsummering i en faktura utliiser en rettelse medan man
daremot inte ifregasatter v,rdet av sjalva ktipet.

Prolessor Parkinson' har beskrivit fdrhelandet DA ett annor-
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hnda satt. Beslut om anliiggning av ett atomkraftverk fiir
m6nga miljoner kan fattas summariskt medan byggnation av
ett cykelstiill fiir nigra hundra konor utlitser veldsamma
diskussioner.

Det sist sagda yisar att det vi har kommenterat under
kontrollmetoder fiirekommer dven inom andra omriden. F6r-
hillanden som 5r svAra att fiirste e[er satta sig in i har man
Ettare att bortse ifrin an fiirhelhnden som iir httbegripliga.
Inom kontrollomredet har bl.a. revisorer kritiserats fiir att de
agnar stiirre iutresse et att granska taxikvittonas attest dn et
s.k. sakrevision, dvs. vdrdering av rimligheten i olika etgiilder
med hlinsyn till verksamhetens syfte,

Arbetsmetoder

Arbetsmetoder Ar ett omfattande omrade. Termen kan avse
VD:s sett att arbeta med lingsiktsplaneringen eller kopistens
arbete vid kopieringsmaskinen.

I detta avsnitt avser vi med metod samspelet mellan man-
niska, tekniska hjitlpmedel och material, Av detta framger att
vert intresse fremst avser mer rutinbetonat arbete. De poten-
tiella vinsterna av att rationalisera VD:s riirelsemAssigt be-
skrivbara arbete skall man inte bortse ifdn men i jiimfdrelse

med rationaliseringspotentialen i rutinbundet arbete er de
fiirsumbara.

I probleminventeringen utfiirs inte nagra ingaende studier
av arbetsmetoderna. Man beddmer metoderna i jemfiirelse med
tidigare erfarenheter och tumregler fiir arbetsplatsens utform.
ning. Man siiker helt enkelt symptom pe att arbetet inte er
rationellt ordnat.

En AR-man vet att arbetsplatsen skall vara utformad se att
den enskilda befattningshavaren har ljuset fuen venster och
fiitterna i golvet. Skrivmaskiner skall vara placerade se aft
den skdvande iute sitter med ansiktet et fiinstret. Skrivbord
som er belamrade med papper tyder pe ilb genomtAntta sys-
tem fiir arkiveriug, Fitr h6gt placerade skrivmaskiner och hjul
pe skrivstolama kan isamka muskelmyalgier i armar respek-
tive rygg etc.
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Grov kartliiggning av de huvudsakliga arbetsflttdena kan ge
underlag ftir att konstatera ontidiga krokvegar tiu fitljd av att
personalens placering i geografiskt hdnseende inte anpassats
till arbetsfliidena.

Personalstruktur och arbetsuppgifter

Med hjlilp av enkel teknik kan man skapa sig en ftirestdlhing
om anpassningen mellan peNonalen och arbetsuppgifterna.
Detta kan ses ur tvi aspekter, en kvantitets- och en kvalitets.
aspekt.

Den kvantitativa anpassningen ge[er svengningar i tillgAngen
pe arbete och motsvarande svdngningar i tillgangen pA perso-
nal att utfitra arbetet. I almenhet existerar sesongsvdngningar
av olika slag. Sdsongerna inom eret iir ofta kanda men dess-
utom kan svdngningar fiirekomma inom kvartalet, manaden,
veckan och dagen. En prenumemtionsavdelnirg i ett tidnings-
fiiretag har mi.nga olika sdsonger. SesoDgtopparna inom elet
ligger fiire och efter semesterperioderna pa sommaren, om-
kring p6sk och vid jul. Di vill prenumeranterna antingen endra
adress tiUfa igt eller avbestela tidningen under sin bortavaro.
Inom kyartalet finns sdsongtoppar vid kvartalsskiftena efter-
som kvartal iir en vanlig prenumerationsperiod. Menadsskiften
och veckoskiften utgiir ockse sesongtoppar. Inom dagen slut-
ligen finns toppar pe fiirmiddagen och timmen efter lunch,

Med hjelp av intervjuer och enkla matDingar kan man dels
fi reda pA vilka siisongsviingningar som finns, dels styrkan i
dem, Mot detta kan sedan stelhs personaltilgengen vid olika

llfAllen. Det visar sig ofta att personalstyrkan Ar fatrhelande-
vis konstant och anpassad till antingen toppbelastning eller ett
bedi;mt norma[ege. I sidana fall kan avsevirda rationalise-
riDgsvinster finnas att hd.mta. Den relativa styrkan i sesong-
svangningarna Ar namfgen ofta konstant vilket innebiir att
man i fiilvag ganska viil kan bestemma hur mycket arbete
som kommer att behiiva utfdras under en viss period. Med
enkla medel kan d.e personalstyrkans anpassning till arbets-
volFnen fiirbdttras,

Den kvalitativa aspekten 6r besviirligare att gripa. Olika
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missfttrhi[anden kan ofta eterfiiras pA bristande kompetens
hos arbetsledare. En arbetsledares ftemsta uppgift iil att leda
arbete, inte att utfiira det, Det hander t)'verr att man tifsAtter
arbetsledare pa grundval av helt annan kompetens an den
som dr av betydelse fi jr befattninger..

Den bAsta maskinskriverskan utses till chef ftir skrivcentra.
len, den beste redovisningsmannen blir bokfiiringschef beroen-
de pe att de ar duktiga som maskinskriverska respektive bok-
fitrare. I sadana fall kan man fe en bristande anpassning
mellan arbetets krav och belattningshavarens kompetens. Vi
vill dock framheUa att en bra maskinskriverska kan vara
duktig arbetsledare,

Ett annat fenomen dr glidning i befattningamas innehall.

Detta beror bl.a. pi den s.k. "Greshams lag". Innebiirden av
denna lag er att de kortsiktiga dagliga rutinuppgifterna tende-
rar att ta en allt stiirre del av arbetstiden i ansprik pA bekost-
nad av mer langsiktiga uppgifter. Hiigt kvalificemd pe$onal

fer sin dag allt mer fylld av arbetsuppgifter fiir vilka deras
kompetens inte behi;vs, Tendensen stiids av felaktigt bedriven
rationalisering der man rationalisemr bort rutinpersonal och
fiir iiver arbetet pi cheferna. Inkijpschefen som sysslade med
kontroll av lev€rantatrsfakturor under stiirsta delen av sin
arbetstid (kap. 3) ar ett exempel pe detta.

Kontorstekdska hjelpmedel

Med hjiilpmedel menas maskiner, blanketter, miibler etc, En-
ligt en utredning som utftirdes f6r ett antal 6r sedan bestAr

kontorskostnaderna ttll 80 "/" a't personalkostnader. 3% av
kostnaderna kan hinfiiras till tekniska hjiilpmedel utom loka-

ler och mdbler samt I % ti l l  mdbler.
Av detta framger att det sannolikt ar en bra affAr att in-

vestera i hjalpmedel om man ddrigenom fer ut mer ur den

stora posten fiir personal.
Det finns tva synsatt betdffande hialpmedel som er till

direkt hinder fiir rationaliseringsarbetet, Det fijrsta synsettet

innebar att man varderar kostnaden fitr hjelpmedeL iabsoluta

och inte i relativa tal, En additionsmaskin kosta! 1 iltro kronor,



inte en halv menadsltin fiir den oerson som skall anvenda
maskinen under mlnga ir!

Det andra synsattet innebd.r att hj?ilpmedel betraktas som
statussymboler. Detta synsAtt heller pe att luckras upp men
fortfarands fiirekommer det att kontorschefen har en elektrisk
breviippnare och den personal som itppnar posten sprettar
med kniv eller att personer med stort behov av snabbtelefon
inte har sedan medan deremot chefspersonalen har snabb-
telefon till fiiljd av sin status.

Nagot skall ii.ven sdgas om hjalpmedelsstandard.
MAnga stora fiiretag har utferdat en egen fiiretagsstandard

fiir hjiilpmedelssidan. Standardiseringen medfiir fiirdelar ge.
nom bettre priser vid kiip, battre service, fiirenklad besluts-
situation vid inkiip, utbytbarhet av personal och hjiilpmedel
inom olika delar av fdretaget etc. Fiirutom fiiretagsintern
standard finns en del officiell standard framfiir allt inom
blankettomradet, Formaten pe blanketter och kuvert samt
disposition av blankettens element finns i svensk standard.
Dessutom har i anslutning till blankettstandarden utarbetats
regler f i ir systematisk maskinskrivning.

. I probleminventeringen biir dessa frigor agnas uppmerk-
samhet bl.a. fiir att det hAr ar ganska enkelt att realisera
rationaliseringsvinster.

Ddrmed har vi ganska utfiirligt visat exempel pi de olika
tlTer av problem som kan lokaliseras i probleminveateringen.
Vi skall nu se hur man med denna problemfdrt€ckning som
underlag kan planera AR-verksamheten.

Ldn g si kt s plan oc h b e ar b e t nin g s pl an

Probleminventeringen ger seledes som resultat en lista iiver
brister som biir itgiirdas. Hiir uppkommer nu ett nytt problem
namligen hur skall man ga tifviga och i vilken ordoing ska.ll
bristerna bearbetas.

Av exemplen i fiiregiende avsnitt fuamger att problem typ
bristande itverensstdmmelse mellan politik och praxis i olika
d€lar ay idretaget och otillfredsstdllande blanketter ftir ink6ps.
avdelningen iir ganska olika till siq natur.
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Arbetsomradena kan vara helt olika bl.a. i fiiliande avseen-
den

hierarkiskt:
fitretagsledningsproblem blandas med problem betrAffan-
de hjnlpmedel fiir rutinpersonalen

tidshorisoltt:
lSngsiktiga problem blandas med kortsiktiga. Fiiretags-
politik och kopieringsproblem

omfattning:
omorganisation av hela fiiretaget eller fiirendring av be-
slutsstrukturen har givetvis en annan omfattning an arbets-
frirdelningsproblemen inom en enskild avdelning

Det kortsiktiga iiverlevandet er ett villkor, men ingen garanti

fiir Engsiktigt itverlevande. Detta inneber att Engsiktiga och
kodsiktiga insatser meste drivas parallellt.

De olika insatserna steller ockse helt olika krav pi kompe-
tens hos de AR-miin som skall engageras. En blankettman er
inte kompetent att arbeta med systemutveckling och system-
mannen saknar ofta kompetens fiir blankettrationalisering.

Hur planeringen liiggs upp er avhangigt av hur fdretaget ser
ut. I sm6 fiiretag kan de brister man funnit etgerdas i ett enda
projekt. I stiirre fitretag miste arbetet delas upp, Utan krav pe

fu[standigh€t skall nigra indelningsgrunder exemplifieras.

Beroende pe hur djupliende probleminv€nteringen varit kan
man biirja formulera en bearbetningsplan fiir olika projekt
eller dela upp problem i vissa huvudomraden och utfttra dju-
pare ftirstudier inom varie omrerde.

Det senare tilvagagengssettet ti[empades i ett grossistfiire-
tag der man efter den fiirsta probleminventeringen skapade
arbetsgrupper fiir fiiljande omr6den

Engsiktiga f iireta gsledningsproblem
filialernas organisation och arbetssett pe kort sikt
systemutveckling fdr ADB
metod- och hjalpmedelsraaionalisering (KR)
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Grupperna fick i uppdrag att var och en inom sitt omrede
formulera projekt och fatresE bearbetningsordning, Darefter
sammansta des de olika ftirslagen till en central proiektkata-

log - bearbetningsplan.

En annan indelningsgrund iir

fdretagsledningsproblem, dvs. fiiretagsomfattande 6ngsik-
tiga frego! som politik och organisationsutformning

systemutveckling med inriktning pe ADB

KR

Betdffande systemutveckling fitr ADB sker derefter ytter-

ligare en uppdelning i exempelvis funktioner sesom material-
hantering och produktionsplanering, marknadsorienterade sys-
tem, redovisningssystem etc, Inom funktionerna formuleras
Eedan proiekten,

Att upprAtta en bearbetningsplan innebar att man med ut-
gangspunkt frin de problem som skall liisas avgrensar pro-

iekt, dvs. liimpliga omriden fiir insatserna samt bestdmmer
bearbetningsordningen mellan proiekten. Seviil projektavgrens-

ning som bearbetningsordning ar avhengiga de resurser- fdra-
taget har ftir att bedriva rationaliseringsarbete.

Under €n kort tidsperiod er resurserna mer begriinsade [n
under en lengre period, Detta innebar att man meste planera
rationaliseringsfunktionens uppbyggnad och utveckling sam-
tidigt som man planerar bearbetningsordningen.

Vi har d?irmed tve planer som p6Lverkar varandra. Den
langsiktiga planen frir rationaliseringsfunktion€ns uppbyggnad
skall formuleras med hiinsyn till resursbehovet fiir framtida
rationaliseringsinsatser som det fuamkommer genom problem-

inventeringen. Den mer kortsiktiga bearbetningsplanen ar o!ea.
listisk om man inte tar hansyn till de resurser som kommer
att linnas fiir arbetet. Dessa resurser fuamger av den Eng-
siktiga planen. Fiirutom av resurstillgAngen er bearbetnings-
ordningen avhiingig andra faktorer sesom ldnsamhet, sldkt-
skap mellan projekten, utbildningssynpunkter etc,
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L6nsamheten anges som den vanligaste grunden fiir priori-

tering av rationaliseringsprojekt. Siiger vi lingsiktig liinsamhet

er det den enda priorit€tsgrunden. Det finns skiil att pepeka

att kodsiktig och lingsiktig litnsamhet inte behtiver vara sam"

ma sak, HeLrdhdnt bedriven rationalisering som resuherar i

personalminskning och avskedanden kan ge kortsiktiga ratio-

naliseringsvinste!. Pa leng sikt kan man fi vesentliga negativa

konsekvenser bl.a. genom negativa attityder till rationalisering

i fiiretaget. Dessa attityder kan sedan vara mycket svira att

iindra pi,
Vi har dock tidigare konstaterat att det kodsiktiga itver-

levandet dr ett villkor fiir lAngsiktigt dverlevande Om ett fiire-

tag har en mycket oseker stiillning pe grensen till konkurs

mdLste kanske hirdhiinta rationaliseringsinsatser gdras l valet

mellan att framdeles fer ta itu med negativa attityder till ratio-

nalisering och att inte ta itu med nagra problem alls pe grund

av att fitretaget upphatrt att axistem valjer man sannolikt

attitydproblemet.
Nar man talar om ldnsamhetsbeddmning bdr den vertikala

avgriinsningen - ambitionsnivin - tas med i bilden KostIIa-

den fdr ett manuellt redovisningssystem kan avsevdrt i ivelsLiga

kostnaderfla fi ir ett ADB-system Man ji imfiir ett icke ratio-

naliserat nuldge med ett framtida mekaniserat system och fin'

ner att omhggningen dr en lysande affiil. Det visar sig dock

ibland att skillnaden i verkligheten Ar vdsentligt mindre Det

icke rationaliserade nuhget skall inte jemfdms med framtids-

systemet. Fcirst biir en KR-genomgAng ske i det manuella sys-

temet. En sadan KR'genomgeng kan till rimlig kostnad g€

avseverda rationaliseringsvinster. En jdmfiirelse mellan ett vel

fungerande manuellt system och ett ADB'system dr inte lika

gynnsam f<ir ADB-systemet.
ViDsten av systemomldggningen i det ftirsta fallet var av-

h?ingig flera faktorer. ADB krdver att "kniiliga" rutiner tas

bort, att tidsplanering infdrs med hdnsyn till ADB-bearbet-

ningen, att rationella blanketter och hjilpmedel intiirs etc'

En stor del av dessa atgdrder kan vidtas dven i ett manuellt

system. Vinsterna av dessa Atgirder skall saledes inte krediteras

mekaniseringen som sedan.
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Betraffande bediimda vinster av mekanisering biir ytterligare
en sak pipekas. Mekanisering innebdr ju att vissa operationer
utl i irs av maskitr i sl i i l ler fdr av menni\ka. ViLl man ha reda
pa b€sparingen kan man mAta hur ling tid operatioDerna tar i
utgengslaget fiir de olika personer som utfiir arbetet och
liigga ihop tidema, Innan man godtar detta som besparing
meste man bediima om det faktum att en maskin iivedar ett
visst arbete mdjliggiir motsvarande senkning av kostnaden i
det gamla systemet. Om en peNon sysslar med ett arbete etta
timmar om dagen och arbetet ftirs iiver till maskin kan oerso-
Den iiverfi iras ti l l  annat arbele. Detta inneblr en kostnads-
minskning. Ar de etta timmarnas arbete daremot fdrdelade
pe 32 pe$oner som sysslar 15 minuter var per dag med arbets-
uppgiften uppstAr fiiimodligen ingen kostnadsreduktion. Det
har fdrekommit att korta tider fdr menga personer adderats
och rdknats om ti l l  helridsansldllda. I kalkylen fi ir det nva
systemet ti l lgodoreknas derta de berdknade kosrnadsreduktio-
nema. Efter ombggningen visar det sig att b€sparingen blivit
en brekdel av den utlovade. Ibland blir t.o.m. kostnadema fdr
det nya systemet hiigre en de var i utgengshget.

Man skall alltse akta sig fdf datamaskiner? Nei. tvertom
datamaskinen dr minga 96nger elr urmarkt hji i lpmedel. Det i ir
dock inte alltid liinsamt att mekanisera manuellt arbete,

Oliinsamma investerilgar i ADB system behiiver inte vara
oliinsamma pe lang sikt. Ett ADB-projekt kan vara oldnsamt
men ge f6retaget erfarenheter som i kommande systemarbete
Ar mycket larde[ul]a. Om man medvelet satsar rati;naliserjnss-
returser pa ett olt insamr men ur utbildD ingssynpun kt uerdefullt
proiekt har vj inger art invenda.

I fdretag som uppnett en hiig rationaliseringsmognad iir
sliiktskap mellan projekten en vanlig priorite ngsgrund. Ndr
omldggning av ett delsystem vesentligt andrar fiirutsettninsar_
Da li jr arbetet inom andra delsyslem maste systemen bearb;tas
i viss ordning, Ndr en rationaliseringsinsats krever insatser De
andra hall i  f i iretaget f i ir atr vinstcn skall kunna realiseras
skall dven kostnaderna och intaktema ftir fciljdinsatserna med-
rAknas i kalkylen. Detta kan ibland fiirrycka den ursprungliga
bearbetningsordningen beroende pe att ldnsamheten i Droiektet
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A reduceras genom bristande liinsamhet i konsekvensinsatser-

na C och D.
En annan felbeddmning er nar man sdnker kostnadema fiir

en enhet genom att fiira iiver arbetsuppgifter till en annan

enhet. Skolstyrelsen i en stad iiverfiirde arbetsuppgifter mot-

svarande en pelsons arbete till liinekontoret, Ddrigenom kunde

skolstfelsen redovisa en "rationaliseringsvinst" motsvarande

en persons ldnl
An en ging skall vi ta upp den lingsiktiga l6nsamheten i

rationaliseringen. Denna ging i ett resonemang om smefiire-

tag, I sme fdretag Ar ofta relationen arbetarlijner-tjenste-

mannaliiner mycket gynnsam En liten del av de totala kost-

naderna iir seledes fdranledda av administrativt arbete Detta

betraktas som effektivt, vi lket dr riktjgt om man scr admi'

nistrativt arbete som ett niidvandigt ont. Efter den tidigare

framstdllningen ar det dock klart att det krevs beslut fdr att

driva ett fdretag. Fiir beslut krevs information och fiir att ta

fram information krdvs administrativt arbete

Sme fiiretag har ofta mycket bristfellig information Man

saknar underlag fiir planering och vad varre Ar dY€n fiir upp-

fiiljning av verksamheten Man hiller reda pe omsattnrngs-

siffrorna och utgir itran att en dkad omsettning motsvaras av

en iikad liinsamhet.
Genom bettre redovisnings- och kalkylmetoder kan fiiretags-

ledaren i fiirsta hand fi underlag fiir att beddma l6nsamheten

fcir olika produkt- och kundgrupper. Ddrmed finns even under-

lag fiir en bettre Planering.
En organisationschef i ett stort fiiretag berettade fdljande:

"En smefiiretagare kom hit och erbjdd oss att kdpa en detali

fiir 68 kronor. Vi anvbnder menga sedana detaljer per er se

det riirde sig om en stor affer fdr den t ltankte leverantiiren'

Han risade en kalkyl d:ir det framgick att hans vinst pe varje

detalj var mycket liten Vi talade om fdr honom att detaljen

borde kosta 18 kronor och di ge honom ett bidrag per detalj

som var me! An det dubbla i hans kalkyl. Vi fijljde med honom

hem till fiiretaget, visade hur han skulle lagga upp sin till-

verkning och hur han skulle kalkylera. Detalien kom att kosta

18 kronor, hans omsdttningsdkning blev visserligen inte vad
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han hade tankt sig men fiirtiainsten var bettre.,'
Genom bAttre redovisning, bittre produktionsplanering, vet_

tiga kalkylmetoder etc. kan sme fdretag giiras effektivare och
mer liinsamma. Detta innebar i allm?inhet att kostnadema fdr
adminishativt arbete och kontorsmaskiner iikar.

Den AR-verksamhet som dr aktuell i smafijretag medfiir i
alrnanhet inga kostnadssenkningar. Detta er yttertigare ett skel
till att man inte skall betrakta AR uteslutande som kostnads.
sdnkande verksamhet.

Som sammanfattning till detta avsnitt om det totala AR-
arbetets planering kan vi formulera syftet med planeringen
selunda:

AR-planeringen har till syfte att med utgeogspunkt ften
kartlagda rationaliseringsbehov avgrdnsa problemomradena till
logiska och hanterbara projekt och ftiresla, en bearbetninss.
ordning som med hdnsyn ril lengsjkrig liiosamher ar prakrisk
och li impljg.

Vidare kan vi konstatera att planeringen iir avbiingig nu-
varande och fuamtida resurser ftir AR_arbetet.

Det enskilda projektets organisation

Ur bearbetningsplanen lom sammansta[ts efter probleminven.
teringen valjer vi ett rationaliseringsprojekt. Detta skall be-
driyas i tre etapper nemfigen fiirstudie, huvudstudie och se_
nomftirande.

Om vi stannar upp ett itgonblick kaD vi konstatera att de
bada priaciperna utredningsmetodik och systemtankande som
vi behandlade i fdlra kapitlet geler aven fdr planeringen av
AR-verksamheten.

Probleminyenteringen utg6r en form av kartldggning, De
olika AR-problemen sammanfitrs - materialet analyseras _
till projekt och en bearbetdngsplan - ett fdrslag - samman-
stiills.

I bearbetningsplanen er proiekten eller systemen i allmiinhet
ganska grovt beskrivna. Nar man tar sig an ett av dessa
projekt meste ytterligare en fiirstudie genomfiiras fair att ta
fram underlag till en projektplan.
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Beskrivningsnive Benemning Utrcdnlngsr6ultat Omiaftning

H69 Fiinrnders6kningB6arbetningsplanStor

Ftirstudi€ Projektplan

Les Huvudstudie Synemf6rslag Begrin$d

Fig. 20. Samband mellan utredmngsform, beskrivningsnivf och omfatt_
ning.

Den fiirberedande utredningen som vi har kallat problem'

invente.ing och utarbetande av bealbetningsplan kallas i vissa

fiiretag f tirundersiikning.
Anvander vi den terminologin kan vi sdga att vi har tre

utredningar lagrade pe varandra, nerdigen fiirundersiikning

som resultemr i bearbetningsplan, ftilstudie som resulterar i

projektplan oeh huvudstudie som resulterar i nytt system-

fdrslag.
Av fig. 20 iramgir iiven att beskrivningsnivAn ar hitg i fitr'

underciikningen som omfattar en stor del av fiiretaget. Huvud-

studieq eterfinns pe en bgre beskrivningsniva och har t'e-

grinsad omfattning.
Det mesta som finns att saga om det enskilda proiektets

planering har redan behandlats under KR-modellen i kapitel

3. Der beskrevs de olika stegen problemdefinition' melformu'

lering, avgrdnsning, karflAggning, analys och fdrslagsutarbetan-

de samt genomfitraDda. Det enda som eterster ar organ$a-

tioDsfregorna,

Rationaliseringsarbete bedrivs i projektform. Med projekt

menar vi en organisationseihet som skapas fiir en speciell

uppgift. Niir uppgiften iir slutfiird upplaises proiektets organi"
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sation. Termen projekt avser sAvel organisationsenheten som
melet och det arbete som leder fram till malet. Vi talar ibland
om projektorganisation, projektarbete och mal ibland bara
om projekt.

Projektet som arbetsform iir lSmplig fiir alla former av ut-
vecldingsarbete och synes fe en allt st6rre betydelse even fdr
andra andamel en rationalisering, Se snart man kan avgrdnsa
ett speciellt uppdrag dels frin andra uppgifter, dels i tiden
kan projektformen anvendas. Bokslutsarb€te, budget, produkt-
lanseringar, utbildningsirisatser samt forsknings- och utveck-
lingsarbete ar exempel pe aktiyiteter i ett fdretag d:t projekt-
formen kan anviindas.

Eftersom uppdraget maste avgrensas i tid och rum fer mat
ganska automatiskt kontrollpunkter fdr uppfiiljning av arbetet,
Projektet liter sig ganska vel phneras,

En annan fiirdel med proiektet som arbetsform er att man
kan skapa en liimplig organisation anpassad efter ett speciellt
uppdrag. Fatr olika delar i projektarbetet kan specialister enga-
geras. Denla personal kan hamtas utanfiir fiiretaget i form av
konsulter eller ften fdretagets permanenta basorganisation.

De tre "instanser" som beriirs av ett rationaliseringsprojekt
Ar uppdragsgivare, AR-specialister och linjepersonal. Med be-
riird linjepersonal menar vi den persotal yars arbetsuppgifter
berdrs eller fdrendras i samband med omliiggning till ett nytt
sAtt att arbeta,

Ett rationaliseringsprojekt ar en fremmande och tillfeltg
eDhet i den permanenta organisationen. Mellan projektet och
basorganisation€n skapas en konfliktyta, dvs. risken fdr kon-
flikter mellan de tve organisationerna ar stor,

Man talar om tre olika former av konflikter, niimligen
formella, reella och pseudokonflikter.3

En lormell konJlikt har samband med mAnniskors ofiirmaga
att uppfylla de rollfiiryantningar som omvdrlden stiiller pi
dem. Linjechefen har en fiiresteldng om hur AR-mannen
skall upptdda och vad han skall kunna. Man beordrar en ut-
redning och fdrvantar sig att AR-mannen skall vara en all-
kunnig trollkarl som enkelt och galant liiser organisations-
problemen utatr engagemang ften finjens personal. Ner det
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sedan visar sig att AR-mannen meste ha bistend genom en

aktningsvdrd arbetsinsats fran linjepersonalen uppster en kon-

fliktsituation,
Reella konJlikter kan vara av tvt slag, namligen mel- och

sakkonflikter.
MdlkonJlikt innebar att parterna er oense om vad man

egentligen vill uppna med utredningen Denna typ av konflik-

ter bdr kunna l6sas "tiAnstevagen" dvs frigan avgiirs av en

gemensam chef. Ett medel med vilket risken fdr melkonflikter

kan minskas er skdvna projektplaner dar kmven 6r hiiga ner

det g?iller att pr€cisera milet, helst i operationella termer'

Sakkonflikten riir tolkningen av olika fiireteelser' AR-man-

nen som utfitrt en arbetsmatningsinsats visar resultatet fren

denna och tycker sig kunna konstatera 20 "/" dverkapacitet'

Linjechefen tolkar siffroma pa helt annorlunda sett Kartbgg'

ningsmaterial frin intervjuer lemnar annu stiirre spelrum fiir

subjektiva tolkningar' Tolkningama iir avhiingiga de olika

mdnniskornas skilda f6restiillningsramar' En erfaren AR-man
"vet" sedan tidigare utredningar att stora rationaliseringsvinster

finns att hdmta. Linjechefen som vet hur mycket man har att

giira betvivlar starkt att negra personalreduktioner kan giiras

inom hans avdelning. Dessutom kan linjechefen uppfatta tolk-

ningen som kritik mot hans kompetens som arbetsledare Med

dessa skilda utgangspunkter kan det mesta som framkommer

i en utredning tolkas pe olika sett.

Pseudokonfliktet eller skenkontlikter iir baserade pi miss-

fi;rstand mellan parterna. Beda tycker lika och vill samma sak

men uppfattar ende motparten som motstandare Denna typ

av konflikter beror pe att parterna misslyckas med informa-

tionsutbltet.
Ju mer okiind fiireteelsen rationalisering ar i ett fiiretag

desto stiirre er risken fiir konflikter' Detta innebar ockse att

etgarder fiir att fiirebygga konflikter ar mer angelagna i ett

fiiietag med liten erfarenhet av rationalisering dn i det ratro-

Daliseringsmogna li ireta get.

Osakerhet, olika forestelningsramar och bristande ftirsteehe

iikar konfl iktrisken. Fiir att undvika konflikter biir man sa-

ledes vidta etgarder f6( att minska osakerheten hos linieper-
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sonalen, likrikta f6restiillningsramarna och iika fiirstielsen
mellan utredningsmiin och linjepersonal.

De tve vagar vi kanner till fitr att Astadkomma detta :ir
medinflgande och information,

Upplever linjepersonalen sina miijligheter att peverka fiir-
slagens utformning som stora iikar kAnshn av s:ikerhet. Detta
kan estadkommas genom att linjechefen utrustas med befogen.
heter som uppdragsgivare, vilket innebiir att han beslutar om
fiirslagen skall genomftiras eller ej, Ett annat alternativ som
med stor framgeng prdvats av nagra storforetag er att rekry-
tem projektledare frAn linjen. Det senare altemativet steller
krav pi vissa insikter i rationaliseringsteknik hos linjechefen.

Aven bortsett tuen konfliktrisken iir medinflytandet flen
linjepersonalen vesentligt, I den permanenta organisationetr
finns ett stort kunnande om det arbete som skall utfiiras i det
nya systemet. Detta kuBnande er nitdvandigt fdr utrednings.
mannen att anvd.nda fiir kravspecifikationen.

Information har v.i tidigare behandlat och tatade de om
information innan en utredning startar och innan omlagg-
tringen skall ske. Ur konfliktsynpunkt er den kontinuerliga
informationeq under utredningens g6ng viil sd viktig som
punktinsatserna. Denna kontinuerliga information kan man
ftirsiikra sig om genom att Hgga in "kontrollpunkter" i tids-
planen. Vid dessa tillfiillen skall information om utredningens
ldge ldmnas till linjepersonalen representerad av en eller flera
liqjechefer och personalrepresentanter i en kontaktgrupp. Ju
mindre erfarenhet om rationalisering som finns i ftiretaget
desto vesentligare er det eve[ att formalisera kraven pi infor-
lration i projektplanen,

En annan form av information ,ir utbildning. Cenom utbild"
ning av linjepersonal kaq likriktningen av fiirestelningsramar-
na och darmed fiirstaehen mellan utredare och linjepersonal
fiirbAttras.

Sedana utbildningsinsatser kan genomfdras i samarbete med
konsult eller en utbildningsorganisation. SAF:s utbildnings-
paket "AR genom chefer" som publicerades hdsten 1968 ir
ett bra hielpmedel fiir att till rimlig kostnad genomftira en vdl
genomarbetad kurs fitr linjepersonal.
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Hur kan dl organisationsproblemen liisas?

vi konstaterade tidigare att det finns tte beriirda instanser'

niimligen uppdragsgivare, linjepersonal och rationaliserings-

tekniker.
Ett sett att ordna proi€ktorganisationen dl att tilhetta en

styrande kommitte som har befogenheter att fatta beslut i alla

fregor som 16r utredningen irtklusive genomfiirandet av fiir-

slaien. Under denna kommitt6 finns projektgrupper med pro'

jektledare och rationaliseringstekniker'
Den styrande kommitt6n representemr uppdragsgivaren -

ftiretagsledningen. Hiir kan Sven inge r€presentanter for be-

rtird linjepersonal' fackliga representanter och personalfunk-

tioniirer. Dessa personer sitter di i kommitten fdr att Hmna

linjens synpunkter.
ftt annat sdtt er att koppla en separat kontaktgrupp till

organisationen Kontaktgruppen har de ingen formell beslu-

ta;derett utan er till fijr att lamna praktiska synpunkter pe

projektarbetet samt vidarebefordra information till personalen'

I de fall d'dr en styrande kommitte er gemensam fiir flera

parallellt bedrivna proiekt blir kommitt6n stor och sverarbetad

om linjepersonal fran samtliga projekt skall naryam samtidigt'

De kan iet vara Hmpligt att ha en separat kontaktgrupp fitr

'tourj" proiekt under den styrande kommitt6n l detta fall iind-

ras b;fo;enhetsftirdelningen mellan kommitt6n och kontakt-

grupperna pa se siitt att kontaktgruppen fungerar som styr-

f.o--itt6 undel proiektets geng' Niir beslut skall fattas om

genomfbrandet av fiireslaget system finns befogenhet€n dock
-hos 

styrkommitten. Detta fiir att det fiireslagna systemets

konsekvenser fiir angrensande delsystem meste verderas fiir att

estadkomma den niidvendiga samordningen i det totala ratlo-

naliseringsarbetet. Endast det organ som dr totalt samman-

hillande fiir allt rationaliseringsarbete har den iiverblick dvel

samtliga projekt som iir niidviindig fiir att samordning skall

kunna ske.
Vi har har agnat mindre utryrnme ert organisationsfregoma i

ett enskilt rationaliseringsprojekt dn vad d€ dr verda Skelet

a. J"ft utt dessa frigor behandlats utfdrligt pe annat hill i

littenturen, dels att konsulter, fackfiireningsfunktionerel' per-
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sonalavdelningarnas tjensteman och erfarna rationaliserinss-
tekniker ar vbl medvelna om fragornas vikt. Vi vil l  darf;r
reda de fairetagsledare som skall starta rationaliserinssverk-
samhet art ridfrAga nigra personer ide ndmnda gruppe;a Iirr
att fe hjelp med organisationen i starten.

41. Planering av totala system

Vi har hittills i detta kapitel behandlat planering av problem-
initierad AR. Fiir att eterknyta till liknelsen i bdrjan av kaDit.
let har det ri jrt sig om repararionsverksamhet. Den andra
formen av AR skulle dA vara att likne vid ombyggnad.

Under ett antal er har man talat om totalintegrerade infor.
mationssystem, fijretagsomfattande styrsystem, management
information systems (MIS), management control systems
(MCS) etc. Samtliga dessa systemtyper avser integrerade sys_
tem fiir hela fi;r€taget eller stora delar av en koncern.

Erfarenheterna fran system av den typen ar ennu begransade
till ett fetal stora fdretag varfdr det iir vanskligt att i en skrift
som denna behandla frigan. Det har dock skrivits en del om
totala system och styrsystem och fiir att vi skall behandla AR
utfitrligt even med hAnsyn till de kommande erens utveclJine
valjer vi alr sdga ndgot om planeringen av sAdana proiektl
Underlaget ar hamlat fr6D de Ie fi irerag dar erfarenherer finns.

Bakgrunden till att man tar sig an ett proiekt som kan fdr-
vantas medftira en investering av kanske negra hundratal man-
dr kan vara att fitretagets verksamhet endrar struktur till att
bli allt mer komplicerad och svAradministrerad.

Skiilen till att man bygger system av denna typ kau vi bortse
ifran i detta avsnitt dar planeringen er det primara intresset,
Man arbetar enligt samma principer som beskrivits tidieare.
Skil lnaden ligger i atr man har ambitionen art skapa et; in_
tegr€rat system av hela fiiretaget vilket gitr arbetet avsevart
mer komplicerat, Kraven pi planeringen av systemarbetet er
ockse mycket stora,

Man biirjar siledes med en grov skiss dar hela ftiretaset
beskrivs sAsom uppbyggt av et|, anlal stora avgrensbara d-el-
system. Inom varje delsystem utfttrs motsvarande nedbry.ttrhg
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till delsystem tills man kommer ner till en beskrivningsnivi

som medger tillriicklig detaljkunskap enligt det resonemang

som fiirdes i kaPitel 2.

I systemarbetet meste alla Atgiirder i ett delsystem pe Eg

beskrivningsnive som pa nagot sitt peverkar fdrutsettningama

i ett annat system fastldggas och fiiras dver som krav pi detta

andra system, Detta innebdr som vi sett tidigare att om vl

avgrensar vAra minsta system snevt se dr vAr rijrelsefrihet

inom systemet mycket liten pA grund av att pmktiskt taget

varje atgiird som vidtas piverkar angrinsande system Tar

vi deremot et oss fdr stora bitar blir det svert att iiverblicka

hela delsystemet. I konsekvens med vert tidigare synsdtt kan vi

Deste att vi vill kunna arbeta med en relativt hitg grad av

liirutsiittningstiishet elter frihet frin hdnsyn till kringliggande

system. Vi vil l  ocksi ha hanterliga system att arbeta Inom'

Hiir finns inga konstgrepp fitr att uppfylla beda dnskemalen'

Man fir nijja sig med en kompromrss.

Kompromissen innebar att nedbrytningen i delsystem sker

till en hanterlig nivi, Problemet med piverkan pe fiirutsatt-

ningarna inom anclra delsystem fAr lt isas genom en samord'

ninlsfunktion. Samordningsfunktionen kan utformas pe tve

sett antingen genom hierarkisk samordning eller genom sk'

matrisorganisation. Se fig 21

Den hierarkiska samordningen innebdr att alla samordnings'

problem liises av ett gemensamt dverordnat organ Detta Ar

den vanligaste formen.
Matrisorganisationen innebfu att man vid sidan av projekt-

grupperna har ett organ som svarar fdr samordningen betraf-

fande vissa speciella fr6'gor i samtliga projekt'

Matrisorganisationen 6r ftirmodligen iiverlegsen den hier-

arkiska samordningen eftelsom den medger specialistinsatser'

dvs. personal som helhjertat siitter sig in i alla detaljer och

deras konseklenser.
Vi kan konstat€ra att det finns olika former aY samord-

ningsproblem Tidigare har vi sett att man kan dela in fijre-

taget efter funktioner sisom marknadsfijring, tillverkning' rn-

kiip etc,, dvs. med hansyn till verksamhetens art'

Man kan ockse g6ra en indelning efter tidsaxeln och tala om
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Fig. 21. Tvi s:itt att liisa samordningsprobleo Erellan projektgrupper,

system fiir Bngtidsplanering, budgetplanering, operativ plane-
ring etc.

Om yi tenker oss att man giir systemindelningen i fiiretaget
med hansyn till funktionerna vilket ar vanligast meste samord-
ningen ske iiver funktionsgriinserna. Samordningen kan de
delas upp i flera delar med hiinsyn till plaqeringsperiod. Eo
enhet svarar fiir den lengsiktiga samordlingen mellan itrkiip,
tillverkning och marknadsftiring. En annan enhet svarar fiit
samordningen i funktionernas operativa system.

Matrisorganisationen fiireter vissa likheter med den funktio-
nella uppbyggnaden av ett fiiretag. Inkiip, tillverkning och
marknadsf<iring er baskomponenterna i ett industrifiiretag.
PersoDal- och ekonomifunktionerna Ar stabsorgan som svarar
fiir funktioner som sker tvarsigenom baskomponenterna.

Pe enahanda sett kan man betrakta projektgrupperna vid
utveckling av delsystemen i ett totalprojekt. Inom varje del_
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system finns vissa gemensamma funktioner som meste sam-

ordnas. Detta kan anfiirtros en speciell parallellplacerad sam'

ordningsgrupp - ett stabsorgan.

42. AR-planedng - en sammanfattning

Som framgir av detta kapitel er AR-planering inget entydigt

begrepp. Det inrynmer se manga olika problem och kan ha

sA olika omfattning att man alltid meste klargiira vilket slag

av AR man planerar.
Vi har fiirsiikt skitja mellan i ena sidan probleminitierad

AR-planering diir vi dels delade upp begreppet i central och

lokal planering, dels i total planering och planering av ett

enskilt projekt.

A andra sidan har vi talat om planedng av totala system

som vi sig som ombyggnad snalare en reparation av fiiretaget.

43. Sluto l

Vi avslutar hlirmed vir sklift om AR. Vad har vi da gjort i

skriften? Vi bdrjade i f i irsta kapitlet med att motivera ett

fitrslag till detinition av AR med hensyn till verksamhetens

syfte. De iivriga kapitlen fer ses som en beskrivning av inne-

btirden i denna definition. Vi har en vid och ambitiiis syn pe

AR fiir att vi anser att detta bAst gagnar de fdretag som arbe-

tar med AR. VAr principiella instalning fuamgir mehenda av

ett gammalt arabiskt ordsprek "Vad hjiilper det om verlden 5t

vid om Din sko ar fitr treng"'
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Noter

1. AR - en beskriyning ned ulgingspunkt frin
verksamhetens 6yfte

l. ADB = automatisk databehandling. Fiir vidare studier se Dopping,
O) Datamatkiner och databehandnng, Studentlitteratur 1967 och Bran-
dinger, R.i .4D8. NKl-Hermods.

2. Nystriimer, C. B,i Administraliy Rationaliseing. Affiirsekonomi
1968.

3. v. Tongeren, H.-Bubenko Jr., J.r ,{R ADB - systemarbete, StJ.
dentlitteratur.

4. IVA = IngeniiircvetenskaDsakademien.
5. M:s meddelande 145 " AR - behov ay 6kad satnordninp",

Ingeni6rsvetenskapsakademien 1966.
6. M-rappoden defini€rar fijljarld€ termer.

a) Administration = styrning,
b) Kontorsproduktion = data/inJormationsbehandling fdr att fd fra6 bs

dutsunderlag och slutprodukter (fakturor, brev etc.).
c) Kontorsarbete = administratioD + kontorsproduktion.
d) Adninistrativ Etionaiisering : dtgarder som vidtas i s''fte att ijka

kontorsarbetets produktivitet eller ne kostnadssenkning.
e) Administrativa tekniker=de tekniker som nyttjas av AR-expertis och

som oftast har till syfte att beskriva, miita och v:irdera kontorsarbetet.
?. Rhenman, E.- Sstymng B} Fdtetacsledning i en liirAnd.erlig firld.

Aldus 1968.
8. Ramstrijm, D.: Srstemplenering, Sthlm 1969.
9. Ramstrijm, D.: Administrativa processer. Sthlm 1963,
10. Ekman, B.i BesllnssJstem och beslutsrationalisettng. Stl m 1969.
11. Strijmberg, L.-Wirdenius, H: Beslutsprocelseft uppbyggnad.

Stencil EFI, Sthlm 1961.
12. Langefors, B.i System li;r tijretagsstyrning. Studentlitteratur, Lund

1968.
13. v. Tongeren, H.-Bubenko Jt,, J,t AR ADB - systemarbete.
14. Ramstritm, D.: Systemplaneting,
15. Ramstr6m, D.: Administrativa processer.
16. Sj6berg, S.: "vad menas egentljgen med MlS." Modefi detotel<-

nik ll/63.
l?. wiberg, L,t 50 V. - effektivitet pe kontor. Vagt uttalande om

obestzimt begrepp," El@nomen 12168,
18. Woodward, J.: lndusfiiell organisation. PIisE's.
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2. AR i praktiken

1. Wik€n, J.-Johannisson, l.t lJtyeikling av ett f'/etagsailminishativt
system - eX sAtt alt genomlitra lajrstrdien. Seminariearbete vid Fiiretags.
ekonomiska institutionen, Lunds universitet. Stockholm 1968.

2. Ahlmann, H.-Rhenman, E; Rationaliseingsarbete - organisation
och planeting, Stockholm 1965, skiljer pA aktiv och passiv planering. Vi
valjer att istelet tala om central ( = aktiv) och lokal (: passiv) planering
p.g.a. att termerna ar mer neutrala. Passiv planering Ar ju aktivt bedriven
ur linjechefens och passiv ur AR-funktioDens synpunkt. Motsvarande
gAler f6r aktiv planering.

3. Ahlmann, H.--.�Rhenman, E: Rationaliseringsa/bete - organisation
och planering. Stockholm 1965.

4. Brandinger, R: Systemralionaliseting - oryanisalion, Iedning. Lttnd
1968.

5. Under hitsten 1969 venas beslut om svensk standard betr?iJfande
slmbolema fdreligga.

3, Systemarbete - principer och arbelssteg

1, Andr€n, B.: "Utveckling mot administrativ systemanalys." Ekono-
men 17/61,

2. ADB o.h ldrctagslpdning?n. Sverigcs Mekarilijrbund, Srockholm
1969.

3. Drucker, P.t Den ellektire ldetaesledaren.
4. Sjiiberg, Sam: "Vad menas egentligen med MISI" Modern Data-

teknik lI168,
5. LMgefors, B.i System liit liiretagtstyrning.
6. Langefors, B.t lirttoduktion tiII inlotmationsbehandling.
'7. SiAlrkoshads- eller bidrcgsmetod - en studie i anslutning til M-

planen. Sverices Mekanfdrbund, Stockhoim 1969.
8. Sampson, A.: De nya europlerna. Stockhclm 1968.
9. Sefznick, P.: Modern organisationsteorL Prisma, StockholEr lqi8.
10. Russell, B.i VAsterlandets yisdom,
11. Langefors, B.t System ldr ldtelagsstyming.
12. SAF-RATI. Klrs AR - Inlotmations- och beslutssystem.

4. Planering och organisation

1. Ramstrijm, D.f Administrath'a processel. Stockholm 1963,
2. Park$son, C. N; Pa*insons lag. Stockholm 1960.
3. Rhenman, E., Str6mberg, L., Westerlund, G.t Om linje och stab -

en studie av konflikt och samverkan i lijretagets oryanisation- SLock\ok^
t 7.
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Litteraturforteckning

Delma lilteraturfiirterkning giir inte ansprak pA att vata fulstgndig. DeIr
be$er i stort sett av den litteratui fdrfattaren anv:int som referenslitts
ratur eller i ijvri$ paverkats av vid utformningen av denna skdft.

Somliga av de angivna verken anser liirfattaren vara Elycket bra, andn
av mer 

'tviv€iaktigt 
viirale. I samtliga verk finns dock nAgot som enligt

fiirfattarens subjektiva vArdering er bra.
Indelningen iar giorts enligt den princip som skisserades i kapitel -a

och det som der sades om svArigheterna att e$adkomma en enhedig
klassificering ga er even litteratu iirteckningen. Det kan- vara- diskutab€lt
att hiinfijra-virken till de aagivna gruppema. Vi har dock bedtimt d€t
som meningdullt.

Planering aY AR-arbetet

Ahfmann, H., Rhenman, E.: Rolionaliserings@bete. - Organisatioa och
planerhg. Stockholm 1965.

Brandinger, Rj Systemralionaliseing - oryanisation och ledninS, Stock'
holm 1968.

Rlenman, E., Strtimberg, L., Westerlund, O.t Om linie och slab -
En studie ar konllikt och samwkan i ldretagets organisation.

v. Tongeren-Bubenko tt', !.: Administrativ rutionalisering - ADB 'f*.
tematbete. Lnnd 7966.

Sveriges Mekanfiirbund. ADB och ldetdgsleilningen. Stockhol& 1969.

Beshlvnings- och analysleknik

Nystr6mer, C. 8,. Adninistrath, .ationaltxerttS. StockholE 1968.
Sveriges Mekanfbrbrmd:
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Arbersstudier pd kontot, 195E.
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Motivation
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