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KAPITEL 1 INTRODUKTION· Utgångspunkter och syften

1.1 Inledning

I fokus för denna studie står företags förmåga att utveckla strategier visavi olika

intressenter för att säkerställa sin överlevnad och utveckling. Vi kommer att behandla

frågor kring hur dylika strategier växer fram samt huruvida en interaktiv planeringsansats

kan stärka företagens förmåga att utveckla framgångsrika intressentstrategier.

Under 70- och 80-talen var åtskilliga västeuropeiska företag i en situation där denna

förmåga ställdes inför påtagliga utmaningar. Förändringar av valutakurser, råvarupriser

och industripolitik hotade t ex de två svenska företag som ingått i denna studie så

kraftigt att nedläggningar var aktuella vid flera tillfällen. Ett av företagen hade en stark

förmåga att både klara av hoten och ta tillvara tillgängliga affårsmöjligheter. Företaget

blev under en period ·~tt av Sveriges mest lönsamma företag. Det andra företaget

lyckades skapa ett åtminstone tillfälligt handlingsutrymme. Man fick ägaren att ändra

ett beslut om nedläggning till att söka samarbete med konkurrerande företag. En

strukturförändring genomfördes i branschen med den egna företagsenheten som centrum.

Företag har i alla tider på liknande sätt strävat efter att säkerställa sin överlevnad och

utveckling. Att leda och styra denna "existensiella" kamp brukar benämnas företagsled

ning eller"general management". Traditionellt har den helt avgörande förmågan i detta

sammanhang varit att ge företaget en framgångsrik affärsstrategisk inriktning, dvs satsa
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på "rätt" prodakter och marknader, samt att hantera den operativa verksamheten väl, dvs

skapa en hög produktivitet och kostnadseffektivitet. Större delen av den företagsekono

miska forskningen och utbildningen har därför med all rätt varit inriktade mot dessa

områden.

Ett område som enligt vår uppfattning ej 'ägnats motsvarande uppmärksamhet inom

företagsekonomin är företags fönnåga att utveckla strategier visavi vissa andra

intressenter än dem man har affärsmässiga relationer med. Exempel på dylika

intressenter är regering, ägare, massmedia och fackliga organisationer. Under de senaste

åren har dock detta område tilldragit sig stort intresse hos forskare inom olika delar av

det företagsekonomiska forskningsfältet.

Intresset har även ökat för att vid studier av företags affärsstrategier behandla frågor om

makt, beroendeförhållanden och andra mer sociala och politiska frågor. Ett exempel är

Karlsson (1991), som studerat de interna socio-politiska aspekterna på strategisk

förändring samt därmed sammanhängande "legitimeringsproblem". Ett annat exempel är

Larssons (1984) studie av företagsledare son1 "politiker" i företagets strategiska

utveckling. Ett tredje exempel är Ericsson (1991), som studerat maktkampen inom

ägargrupper och företagsledningar i samband med en strategisk förvärvsprocess.

Sociala och politiska frågor har således alltmer kommit i fokus för forskningen inom

strategi- och organisationsområdena. 1991 års konferens för Strategic Management

Society, dvs det ledande forumet för diskussioner kring de företagsstrategiska

forskningsfronterna ägnades exempelvis temat "The Greening of Strategy". Med

"greening" avsågs både ett fokus mot hur företag kan möta ett allt större intresse för

miljöfrågor i omvärlden och ett mer processuellt synsätt på hur strategier och strategiskt

tänkande växer fram (SMS 1991). Fyra faktorer i företagsledningars situation har härvid

troligen varit speciellt viktiga som bakgrund för detta intresse.

Den första faktorn är svårigheterna för företagsledningar att överblicka och förutse

förändringar i företagets omvärld. Detta beror dels på hög grad av komplexitet och

heterogenitet skapad t ex av växt och allt större internationalisering och dels på kraftiga

och snabba förändringar t ex av ekonomisk politik, teknologi och marknads

förutsättningar.
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Den andra faktorn är att vissa frågor i företagets sociala och politiska miljö, vid sidan

av de mer traditionella affärsmässiga frågorna, har visat sig ha sådan betydelse att även

dessa måste betraktas som strategiska. De är med andra ord avgörande för ett företags

möjligheter att överleva och utvecklas. Exempel på dylika frågor kan vara att legitimera

företagets policy eller produkter gentemot olika intressenter, t ex statliga och kommunala

organ, miljövårdsintressenter och massmedia.

Den tredje faktorn är att mer interna frågor rörande t ex företagskultur, organisatoriskt

lärande samt de anställdas motivation och kompetensutveckling visat sig avgörande för

om verksamheten kan utvecklas och drivas på ett slagkraftigt sätt. Många företags

ledningar tycks därför betrakta även dessa områden som strategiska.

Den fjärde faktorn är att nya starka intressegrupper träder in på företagets arena samt

att existerande intressenters värderingar och maktrelationer förändras. Under 70-talet var

fackföreningarnas förändrade roll, mot bakgrund av den nya arbetslagstiftningen, ett

påtagligt exempel på detta (Aspling 1986). Under 90-talet kan måhända miljögrupper

och de miljörevisorer man nu diskuterar att införa inom EO vara exempel på dylika nya

intressenter. Detta medför att nya krav och förväntningar ställs på företagen. Dessa krav,

som ofta är både oklara och motstridiga innebär att företagen får en förändrad roll i

såväl samhället som helhet som för de mer direkt berörda intressenterna.

Flera forskare t ex Ansoff (1982), Bauer och Ackerman (1976), Bower (1982), Kling

och Stymne (1981), Miles (1987), Porter (1991) och Etzioni (1988) menar att företag,

för att långsiktigt kunna överleva, måste utveckla en förmåga att hantera dylika sociala

och politiska frågor på ett mer systematiskt och strategiskt sätt.

I en ökande internationell konkurrens ställs dessutom allt högre krav på såväl den

affärsmässiga förmågan som förmågan att hantera intressenterna med lämpliga strategier.

Särskilt tydligt ser man detta i branscher som genomgått snabb och omfattande struktur

förändring t ex elektronik, varv, gruvor och stål. Parallellt med att ledningen i dylika

situationer arbetat för att ge företaget en ny produkt- och marknadsinriktning samt

eventuellt en annan finansiell och ägarmässig struktur har den hanterat ett antal sociala

och politiska frågor. Några exempel på dessa är åtgärder för att minska negativa syssel-
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sättningseffekter, att få samhällets stöd, t ex statliga bidrag, för en rekonstruktion av

företaget samt att driva en sådan personalstrategi att kompetensen vidmakthålls. Arbetet

att hantera dessa ofta motstridiga frågor sker dessutom under kritisk granskning både av

berörda parter, t ex fackföreningar och av aktörer utanför företaget, t ex regering, lokala

politiker och massmedia.

Företagsekonomin är den vetenskap som utvecklats för att öka förståelsen av hur företag

fungerar som ekonomiska system samt för att bidra till att kunskaperna tillämpas, t ex

i form av utveckling av nya informationssystem, ledningsmetoder, kalkyleringstekniker

etc. Företagets förmåga att anpassa sig till en föränderlig affärsmässig miljö har

traditionellt ägnats stor uppmärksamhet i den företagsekonomiska forskningen.

Företagets roll i samhället och gentemot olika intressenter samt dess förmåga att

utveckla strategier mot dessa är däremot, enligt bl a Melin (1985), ett område inom

företagsekonomin där forskningen inte varit lika omfattande. Zan (1990) kritiserar

exempelvis forskningen inom strategifåltet för en överdriven rationalism. "Rationalism

lies in the lack of attention to the socio-cultural and political dynamics of the firm' s

behaviour" (Zan (1990).

Quinn (1978) fann t ex vid sin studie av ett lO-tal stora framgångsrika företag att

relationer till regeringar och andra externa grupper var ett av de viktigaste områdena för

företagsledarna. Ofta saknades dock formulerade strategier:

"Almost all companies cited government and other external activist groups as
among the most important forces causing significant changes in their strategic
posture.... however ... it became clear that few companies had cohesive
strategies for governmental-external relations" (Quinn m fl 1988).

Enligt vår uppfattning finns därför stort behov av att utveckla teorier och språk för att

diskutera och analysera företagets intressentstrategier och dessa strategiers betydelse för

och roll i företagets totala strategiska utveckling. Vidare finns behov av att utveckla och

utvärdera företagsledningstekniker för att öka företagets förmåga att hantera de frågor

som är aktuella i detta sammanhang. Det är i huvudsak dessa två behov denna rapport

skall söka tillgodose.
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Den empiriska basen för rapporten har växt fram i samband med ett forskningsprojekt

i vilket man i två svenska företag utvecklade och utvärderade ett planeringssystenl för

hantering av respektive företags intressentrelationer. Att utveckla ett företags general

managementförmåga betraktas ofta som en lärprocess. Mintzberg (1991) beskriver t ex

hur lärandet uppnås genom en adaptiv process, när företaget, som ett socialt system,

reagerar på interna kraftmätningar eller impulser från omvärlden. Iden var att man,

genom lämpligt utformade företagsledningstekniker (informations- och planeringssystem,

organisationsutveckling etc), skulle söka förstärka detta mer "naturliga" lärande. En

viktig del i projektet var att utvärdera om lärandet uppstod och i så fall vilka effekter

det fick. Vi har i samband med detta projekt haft möjlighet att följa dessa två företag

mycket nära under lång tid, med åtskilliga och upprepade datainsamlingsfaser och

analyser. Detta innebär att vi har haft goda möjligheter att studera de strategiska

förloppen i företagen.

I detta inledande kapitel kommer vi att ge en introducerande bild av forskningsområdet

samt visa på de drivkrafter som fått oss att välja de specifika forskningsproblemen. Efter

en syftesgenomgång kommer vi även att kort beskriva den empiriska studiens

uppläggning och genomförande. Kapitlet avslutas med en översikt av innehållet i de

följande kapitlen.

1.2 De socio-politiska utmaningarna

Future Shock, The Age of Discontinuity, Redesigning the Future, Beyond the Stable

State, Social Responsiveness - the Modem Dilemma, Towards a Social Ecology - detta

är några exempel på den litteratur som behandlar den förändrade miljö företag arbetar

i idag och kan komma att möta i framtiden. Författarna till dessa debattskrifter nlenar

att det är uppenbart att en omdefiniering av organisationers (främst företags) roller i

samhället pågår. Motsvarande perspektiv har många forskare inom det företags

ekonomiska fältet t ex Ansoff (1982) och Mintzberg (1984).

"... the firm is being changed from a purely economic to a socio-economic
instrument of the society." (Ansoff 1982.)
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Huvuddelen av redogörelsen i detta avsnitt bygger på ett europeiskt samarbetsprojekt

"The Societal Strategy Project" (EFMD 1982), i vilket vi medverkade under början av

80-talet. I detta projekt ingick strategi- och organisationsforskare samt företagslednings

representanter från åtta europeiska länder. Vi väljer att referera till detta då vi menar att

de resultat projektet kom fram till är relativt typiska för området och väl speglar den

aktuella framtidstron i större företag vid den tidpunkt vårt projekt startade. Efter

genomgång av de trender som i början av 80-talet var aktuella i vart och ett av de åtta

europeiska länder som representerades i projektet formulerades ett antal gemensamma

trender för Europa under det kommande decenniet (EFMD 1982).

Vad gäller de demografiska trenderna bedömdes t ex att befolkningen i Europa skulle

öka speciellt i gruppen över 65 år samt att man skulle få fler kvinnor och fler deltidsan

ställda i arbetskraften. Några av de ekonomiska trenderna var att man förutsåg en låg

ekonomisk tillväxt med hög inflationstakt och ständiga angrepp på växelkurserna mellan

valutorna. Bedömningen var att arbetslösheten skulle fortsätta att vara hög samt en hög

och ökande konkurrens på de internationella marknaderna. I denna fortsatta inter

nationalisering skulle många europeiska företag få svårt att vara konkurrenskraftiga i

utomeuropeisk konkurrens.

De teknologiska trenderna bedömdes präglas t ex av att de traditionella värderingarna

att teknik är bra i allt större utsträckning skulle sättas ifråga. Nya teknologier inom

informationsområdet, elektronik, biokemi och energi skulle komma att ha stor betydelse.

Regeringarna torde tvingas att ta en mer aktiv roll i att utveckla nya teknologier pga

höga kapitalkostnader och högt risktagande.

Bland de viktigaste sociala trenderna var att postindustriella värderingar skulle bli mer

framträdande. Dessa skulle komma att präglas av betoning av livskvalite och personlig

frihet. Människan bedömdes fortsatt att ha en stark önskan att vara involverad i beslut

som rör deras situation (t ex nedläggningar och flyttningar). Den fackliga enigheten

skulle komma att visa tecken på att försvagas samt intressegrupper av olika slag öka i

betydelse och styrka. Uppfattningen beträffande de politiska trenderna i Europa var att

man skulle göra försök att minska de offentliga utgifterna samt att krav på ökad

protektionism på nationell nivå skulle uppträda. I realiteten bedömdes dock ej protek-
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tionismen att öka på grund av EG, OECD etc. Planering i regioner och på regeringsnivå

tillsammans med enskilda organisationer skulle komma att öka.

Mot bakgrund av dylika förändringar i företagens situation ställdes frågan vad dessa

skulle innebära i form av utmaningar för företagen. Genom analyser i de medverkande

åtta företagen identifierade dessa följande utmaningar eller "issues" aven mer socio

politisk karaktär för sina företag de närmaste åren (EFMD 1982).

Ökad komplexitet, snabba förändringar och överraskande kriser.

Ökande inverkan av socio-politiska variabler på företagets beslut och vinster.

Ett tydligt och påträngande socio-politiskt inflytande i tider av låg ekonomisk

tillväxt.

Krav på förmåga att verka i olika nationella politiska miljöer.

Oklar och föränderlig företagsidentitet och brist på extern image.

Ökande statlig inblandning i företagets aktiviteter.

Speciellt tryck från externa intressentgrupper.

Förändrade spelregler i form av t ex lagar.

Ökande betydelse av nationell industripolitik.

Förändrade sociala värderingar och konflikterande ideologier och aspirationer.

Alienation, låg motivation och låg produktivitet.

Inkonsekvent, oklar och föränderlig intern identitet.

Förändrad maktstruktur och form för medbestämmande.

Ökat krav på information och kommunikation utanför ledningen.

Inverkan av nya teknologier på arbetet.

Tryck för att behålla sysselsättningen.

Under 90-talet menar många att miljö- och ekologifrågor kommer att utgöra väsentliga

utmaningar för företagen. Vandermerwe och Oliff (1991) refererar exempelvis ett antal

europeiska och internationella studier av företagsledare, som visar att dessa uppfattar

miljöfrågor som kritiska utmaningar för företagen de närmaste decennierna.

För att företag skall kunna hantera de utmaningar som behandlats ovan måste de enligt

mångas uppfattning förändra sitt beteende. Ansoff (1976) menar t ex att många företag
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måste förändra sitt beteende från ett konkurrensbeteende ("competitive behaviour") till

ett entreprenörbeteende ("entrepreneurial behaviour"). Det fokus på produktions

kostnader, prissättning etc (dvs competitive behaviour) som tidigare dominerade, för

stärktes genom att andra länkar till miljön förbisågs. För att företagen skall bli

framgångsrika måste dock entreprenörbeteendet enligt Ansoff innehålla fler dimensioner

än det traditionella produkt-marknadsorienterade entreprenörskapet:

"In the future it will increasingly involve concem with societal non-business
linkages to the environment:

Surveillance of social and political trends, assessment of their impact on the
frrm, selection of areas of societal opportunities, development of programs for
relating to societies and of progranls of social services ... The understanding
and the technology for even thinking about these issues constructively is yet to
develop." (Ansoff, 1976)

Det är inom detta område vi har funnit vår forskningsuppgift. Dock är forskningsfältet

så brett att ett stort antal relevanta forskningsproblem kan identifieras inom det. Några

exempel på angelägna forskningsfrågor:

Vilka miljöförändringar har skett, pågår eller kan förväntas i framtiden? Vilket samspel

finns mellan ekonomiska eller tekniska förändringar samt de sociala och politiska? Vad

orsakar (påskyndar) miljöförändringar? Hur sker samspelet mellan organisationer och

aktörer i och kring dessa? Vilken uppmärksamhet har organisationer på förändringar i

miljön eller i kraven och förväntningarna från olika aktörer?

Hur hanterar organisationer olika sociala och politiska frågor? Finns mer eller mindre

effektiva hanteringssätt? Kan faktorer som organisation, storlek, ålder, struktur och

teknologiinriktning påverka dess möjligheter att hantera dylika frågor? Hur påverkar

sociala och politiska frågor företags förmåga att utöva sin affärsmässiga verksamhet på

ett konkurrenskraftigt sätt?

Ur detta breda forskningsfålt valde vi att avgränsa och precisera följande två forsknings

uppgifter:
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o Att utveckla en teori kring företagets intressentstrategier och därvid söka

beskriva och förstå hur dessa strategier formuleras, genomförs och förändras.

o Att utveckla och utvärdera ett administrativt system eller en planeringsprocess

som skulle kunna förbättra företagets förmåga att utveckla och genomföra

strategier gentemot sina intressenter.

Vi valde att sätta fokus på intressentrelationer san1t på sociala och politiska frågor då

vi menade att det inom företagsekonomin utvecklats vissa teorier och synsätt som vi

ville pröva. Framför allt var det ansatser inom strategiområdet att bredda begreppet till

t ex "sociala strategier". Det andra var planeringsområdet där man efter vågen av

långsiktsplanering på 60- och 70-talen utvecklat teorier om andra planeringssynsätt, t ex

interaktiv planering. Det tredje var redovisningsområdet där modeller för social audits

och social redovisning växt fram och i viss utsträckning börjat prövas. Inom organisa

tionsteoriområdet utgjorde utvecklingen av den kognitiva organisationsteorin och

intresset för företagsteorier starka impulser för oss.

Vi uppfattade därutöver att forskningsområdet hade praktisk relevans. Denna uppfattning

stärktes av att vi fick erbjudande aven svensk industrigrupp att medverka i utveckling

och utvärdering av ett dylikt planeringssystem. I det följande avsnittet kommer vi att

diskutera dessa faktorer för vårt val av forskningsuppgifter närmare.

1.3 Forskningsfältet

Den första viktiga drivkraften och inspirationskällan för detta forskningsarbete har varit

att ett antal forskare inom helt olika delar av företagsekonomin utvecklat teorier och

modeller för att fylla det"gap" vi uppfattat mellan företagens utvecklingsproblem och

forskningsvärldens analyser och förslag till lösningar. Detta "gap" bestod i att företag

för sin överlevnad och utveckling var beroende av att kunna hantera sociala och politiska

frågor i relation till olika intressenter men att företagsekonomiområdet inte hade

utvecklats, vare sig modellmässigt eller normativt, så att det kunde erbjuda hjälp med

analyser eller förslag til1lösningar, t ex konkret användbara tekniker.

En av anledningarna till att detta "gap" uppstått är språk- och begreppsoklarheter. Inom

företagsekonomiområdet måste vi i stor utsträckning förlita oss på erfarenhetsutbyte med
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forskare i andra länder. Ett anglosaxiskt inflytande har därigenom gjort sig gällande på

områden som organisationsteori, strategi, marknadsföring och personaladministration,

medan ett tyskt och franskt inflytande traditionellt har funnits på redovisningsområdet.

De särspråk som därigenom utvecklats är ofta svåra att översätta på grund av att

motsvarande begrepp saknas hos oss eller kommer i konflikt med våra värdesystem.

Särskilt problematiskt är det att tillämpa modeller av normativ karaktär. Det utlösande

praktiska problemet eller företagssituationen kan vara helt annorlunda i Sverige än i den

miljö, där modellen ursprungligen utvecklats. Antitrustlagar, konsumentlagstiftning och

lagar om "minority groups" är exempel på nordamerikanska spelregler som skiljer sig

från våra. Dessa spelregler är, liksom kulturella särdrag, mer eller mindre explicit

inbyggda i den mer normativa och tillämpade forskningen. Stora justeringar måste

exempelvis göras i en amerikansk normativ modell för strategiimplementering eller

organisationsförändring för att den skall passa en svensk situation med styrelse

representanter för de anställda och MBL.

Värt val av problemområde för denna studie innebär att forskningsfältet utsträcks över

stora delar av företagsekonomiområdet. Detta medför att man gör intrång på områden

eller "inmutningar" gjorda främst av strategi-, planerings-, organisations- och

redovisningsforskare. Vi kommer nedan att kort beskriva vår uppfattning om hur några

av de "gap" vi berört ovan har tagit uttryck inom respektive område. Vi kommer även

att diskutera de forskningsfronter vi tagit intryck av både vid val av studieområde och

vid utformning av vår föreställningsram.

1.3.1 Strategiområdet

Strategibegreppet har utvecklats från den ursprungliga mer direkta överföringen av dess

militära betydelse (generalernas konst) till att betraktas som verktyg för att finna en

framtida färdriktning. Flera forskare, t ex Koontz (1955), Chandler (1962), Hofer och

Schendei (1978), Ansoff (1991a) och Zan (1990) har visat hur strategibegreppet ändrat

innebörd eller kompletterats med nya dimensioner på grund av förändringar i de

specifika problem företagen brottas med. Den gängse definitionen av begreppet liknar,

med mindre modifieringar av enskilda forskare, Chandlers (1962):
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the determination of the basic long-term goals and objectives of an
enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation of resources
necessary for carrying out these goals." (Chandler 1962)

Om vi ser hur begreppet tidigare har tillämpats, speglar detta endast delvis den

trendförändring som följer av att sociala och politiska frågor har fått en strategisk karak

tär. Definitionen ovan är så generell att detta mycket väl skulle kunna vara n1öjligt.

Andrews (1980) ger dock ett tydligt exempel på att så ofta ej är fallet. Efter att ha

identifierat ett antal steg i en strategiformuleringsprocess behandlar han "social

responsibility" som en restriktion vid fattandet av det strategiska beslutet.

"Finally strategic choice has an ethical aspect - a fact much more dramatically
illustrated in some industries than in others. Just as alternatives may be ordered
in terms of the degree of the risk they entail, so may they be examined against
the standards of responsiveness to the expectations of society that the strategist
elects. Some alternatives may seem to the executive considering them more
attractive than others when the public good or service to society is considered.
What the company 'should do' thus appear as the fourth element of the
strategic decision - acknowledgement of non economic 'responsibility' to
society". (Andrews 1980).

Att betrakta sociala och politiska frågor som restriktioner karaktäriserar en stor del av

den n1er normativa och tillämpade undervisningslitteraturen, t ex Christensen et al (1978)

och Ansoff (1965). Många t ex Etzioni (1988) och Mintzberg (1984) tar avstånd från

detta synsätt och menar i stället att ekonomiska och sociala frågor är integrerade.

"The modem corporation has been described as a rational, amoral institution 
it's professionai managers "hired guns" who pursue "efficiently" any goals
asked of thern... There is no such thing as purely economic decisions in big
business... the strategic decisions of large organizations inevitably involve social
as well as economic consequences that are inextricably intertwined... Only a
conceptual ostrich, with his head deeply buried in the abstractions of economic
theory, could possibly use the distinction between economic and social goals
to dismiss social responsibility...". (Mintzberg 1984).

Enligt vår uppfattning var det en angelägen forskningsuppgift att söka använda

strategibegreppet i en situation, där sociala och politiska frågor var viktiga frågor i sig

och inte enbart restriktioner. Detta skulle kunna ta sig uttryck i att företag, parallellt med

utformning av produkt- och marknadsstrategi, utformar intressentstrategier avseende dess
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relationer till stat, kommun, politiker, fackföreningar, massmedia, allmänhet och per

sonal. Ansoff (1982) använder för att beskriva ungefär samma sak begreppet "societal

strategy" vilken innefattar en "social responsibility strategy" och en "legitimacy

strategy". Bower (1982) ger i en kritisk artikel om "Business Policy in the 1980s" stöd

för dessa tankar.

"It is the responsibility for the totality of the enterprise that gives the top
management job its special character. The specification of goals and character
in effect, determines the boundary between the firm and its environment.

The economic, social and political consequenses of those choices give the job
its special significance.

... For the 1980s, business policy researchers need to adopt or modify the
concept of strategy so as to include managerially active governments and
unions ... " (Bower 1982)

1.3.2 Planeringsområdet

Stora delar av diskussionen inom strategiområdet avser begreppet planering. Många, t ex

Ozbekhan (1973), Ackoff (1981), Ansoff (1976), Lorange (1980) och Armstrong (1986)

menar att planering är ett kraftfullt instrument att hantera en komplex företagssituation.

Pearce m fl (1987) fann exempelvis en stark positiv korrelation mellan graden av formell

planering och företagens ekonomiska resultat i en studie av 97 industriföretag.

Åtskilliga modeller för strategisk planering har utvecklats och börjat användas. På 60

och början av 70-talet var det närmast en "boom" i intresset för stora, välstrukturerade

och analytiskt orienterade långsiktsplaneringssystem. Bland de 500 största amerikanska

företagen hade t ex 81 % 1973 någon form av strategisk planering (Fulmer och Rue

1973). Lika vanligt som att man förespråkar dylika nlodeller är det dock att man

förkastar dem. Utvärderingar av planeringssystems effekter på företags förmåga att klara

kritiska situationer visar ofta nedslående resultat. Gomer m fl (1979) gjorde t ex en

studie av om de företag som arbetat med strategisk planering klarade oljekrisen 1973

bättre än de som ej planerat. Någon sådan skillnad fann de dock inte. Mintzberg (1991)

sammanfattar sin kritik mot planeringsperspektivet vad gäller strategiformering enligt
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följande: "Leaming 1, Planning O". Även de som brukar betraktas som motståndare till

planeringssynsättet tycks dock se vissa värden i att planera. Quinn m fl (1988) speglar

detta på följande sätt:

"Planning does not capture the essence of strategy formation although it did
playan important role in developing new data and confirming strategies
derived in other ways." (Quinn m fl 1988)

Quinn (1978) menar att ett företags strategi växer fram genom en process som är

fragmenterad, evolutionär och till största delen intuitiv. De formella planerings

modellerna av "step by step"-karaktär fokuseras på mätbara kvantitativa faktorer.

Därigenom underskattas enligt Quinn vitala frågor kring kreativitet, organisation och

makt vilka är avgörande för strategisk framgång.

Om nu strategiformering är en dylik mer "rörig" process, som Quinn m fl menar, kanske

en "rörig" planeringsfilosofi, som bygger på medverkan från berörda parter, kontinuerlig

planering och en helhetssyn på företagets verksamhet skulle vara mer framgångsrik.

Planeringssystem av denna mer interaktiva karaktär, som bl a Ackoff (1981) och Mason

och Mitroff (1980) föreslår, har dock ej prövats vetenskapligt i någon större ut

sträckning.

Specifikt för det sociala och politiska området har det utvecklats vissa normativa

planeringsmodeller för "issue management" (Ansoff 1980, Wartick och Rude 1986) och

"stakeholder management" (Preston och Sapienza 1990). Utvärdering av nyttan och

effekter av dessa modeller är dock även i detta fall ovanlig i vetenskapliga sammanhang.

1.3.3 Organisationsområdet

Vår uppfattning är att organisationsteoriområdet har utvecklats långt, när det gäller

speciella frågor och problem, exempelvis organisationsförändringar, fusioner och tek

nologins betydelse för organisationens beteende. På dessa områden har man utvecklat

en empiriskt baserad forskning av både teoretisk och nonnativ karaktär. Även stegen att

testa, pröva och utvärdera de nonnativa förslagen har tagits.
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När det dock gäller organisationens totala orienteringsprocess, har man inte kommit lika

långt trots banbrytande insatser av t ex March och Simon (1958), Selznick (1957) eller

för att gå ännu längre tillbaka Barnard (1938). Systemteorin innebar dock något av ett

genornbrott på organisationsteoriområdet under 60- och 70-talen. Intressentmodellen

(Rhenman 1964) etablerades exempelvis som något aven grundbult inom den

företagsekonomiska teorin. Att betrakta företag och andra organisationer som öppna

system blev allmänt vedertaget (Stymne 1970). Vid systemanalyser av relationer mellan

företaget och dess miljö har man ofta betraktat miljön som en helhet i termer som

heterogen, dynamisk och turbulent. Vissa går längre genom att som Lawrence och

Lorsch (1967) dela upp omvärlden i segment (teknik, ekonomi, n1arknad). Dessa

analyseras sedan i dimensioner som förändringshastighet och osäkerhet. Denna före

ställningsram är dock ofta för generell för att vara till hjälp vid hantering av mer

konkreta ledningsproblem i ett företag. För större företag, som opererar inom olika

produktområden, på olika marknader och i olika länder, är situationen ytterligare

komplicerad. Att exempelvis betrakta det politiska systemet som en enhet är ofta

missledande, då politiker på olika nivåer i samhället eller i olika länder har helt olika

relationer till ett företag (McGowan och Mahon 1991).

Aktörssynsättet fick ett genombrott i mitten av 70-talet (Crozier och Friedberg 1980).

Det har i stor utsträckning bidragit till ökad förståelse för företagens interna för

hållanden. Än så länge har det dock inte använts i så stor utsträckning vid analys av

företagets omvärldsrelationer.

Under senare delen av 70-talet och början av 80-talet kom ånyo företagets omvärlds

relationer i fokus. Inte minst Pfeffer och Salancik (1978) har med sin utgångspunkt i

företagens resursberoende haft ett avgörande inflytande på vårt synsätt. Även

nätverksteorin (Mattsson 1987) har visat på nya möjligheter att analysera och förstå

organisationens omvärldsrelationer. Kopplingen mellan nätverksteori och ett intresse

eller arenaperspektiv (Sjöstrand 1987) har möjliggjort analyser och förståelse för de

grundläggande frågorna på detta område. Företagets roll i samhället eller i nätverket är

ett begrepp som alltmer kommit i fokus (EFMD 1982; Forss 1988).
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Möjligheter för vetenskapliga framsteg skapas ofta genom att söka tillämpa en väl

utvecklad teori på ett nytt område. Kombinationen av den begreppsapparat som

utvecklats inom det socialpsykologiska fältet vad gäller rollteori ("individens roll") med

det mer företagsstrategiska perspektivet ("företagets roll") tycktes öppna en dylik möj

lighet för oss. Framsteg inom den kognitiva organisationsteorin (Björkegren 1991) torde

underlätta denna kombination. Företagsledningens uppmärksamhet eller "managerial

cognition" lyfter många fram som ett viktigt och relativt outforskat område inom stra

tegiforskningen (Stubbart 1989).

1.3.4 Redovisningsområdet

Under etiketten redovisning kommer vi att behandla vad som i anglosaxisk litteratur

betecknas som "management controI" och "accounting", med andra ord de discipliner

inom företagsekonomin som studerar hur företagen hushållar med kapital och de

penningmässiga resurserna i företaget. De "gap" vi tidigare nämnt är framträdande på

detta område. Hedberg och Jönsson (1978) beskriver detta något ironiskt:

"Traditional accounting systems are small wonders of logic and consistency,
much due to the fact that environments are percieved as rather simple described
by two essential variables; price and quantity". (Hedberg och Jönsson 1978)

Vare sig man betraktar de praktiska tekniker som används: budgetsystem, redovisnings

procedurer, investeringskalkyler etc eller den forskning som utförs, behandlas sociala och

politiska frågor oftast inte alls. Tendenser till en förändring kan skönjas då en del

forskare t ex Östman (1980) och Hopwood (1973, 1988) ur ett beteendevetenskapligt

perspektiv studerar hur dylika system används och vilka effekter de får i organisationen.

En kompletterande utveckling har skett genom att vissa forskare och praktiker sökt

konstruera nya system, typ value-added analys, social accounting, social audit,

samhällskalkyler och sociala årsredovisningar (t ex Gröjer och Stark 1978). Debatten

kring dylika modeller för social redovisning var intensiv under 70-talet, men tonades ned

under 80-talet. De senaste åren har ett delvis nytt intresse växt fram mot bakgrund av

miljö- och etikfrågor (Gray 1989, 1990). En specifik gren av området som varit i fokus

under 80-talet är human resource accounting, dvs att använda traditionella, ekonomiska
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modeller på personalrelaterade frågor (Johanson och Nilson 1992). Gröjer (1990)

redovisar exempelvis angreppssätt för att ta fram personalekonomiska bokslut.

Det visar sig dock att dessa system ofta ej satts i rutinmässig drift i företagen.

Administrativa system brukar utvecklas med ett speciellt behov som bakgrund, t ex ett

behov av information när ett beslut skall fattas av någon aktör. Några exempel är

årsredovisningen som skall ge aktieägare underlag för beslut om köp eller försäljning

av aktier i företaget och budgeten som används av företagsledare vid beslut om

produktionsnivåer, inköp etc.

Enligt vår uppfattning kännetecknas dock dessa nya system ofta av att de inte

tillfredsställer någon specifik persons eller grupps behov av information som underlag

för konkreta beslut. Delvis tillfredsställer de dock ofta en företagslednings behov av att

med ett dokument eller en kalkyl i efterhand legitimera företagets verksamhet eller ett

visst beslut. Guthrie och Parker (1989) samt Lindblom (1983) är några av de forskare

som intagit en skeptisk inställning till de ansatser till sociala rapporter som vissa större

företag presenterat. De betonar vikten av att förstå de grundläggande motiven för dessa

rapporter vilka primärt är av legitimeringskaraktär. Ett annat kännetecken är att de i stor

omfattning baseras på historiska data och saknar ett framåtriktat perspektiv, dvs de fyller

inte en planeringsfunktion. Dierkes (1985) pekar t ex på att mål ofta inte behandlas i

rapporterna. Vi menar dock att flera av dessa ansatser har öppnat möjligheter för att

stödja företag och deras ledningar i sitt arbete. I kapitel 3 kommer vi att närmare

behandla detta.

1.4 Syfte

Studiens övergripande inriktning är att bidra till kunskaperna om företags förmåga att

utveckla framgångsrika intressentstrategier. Det viktigaste teoretiska syftet har varit att

söka förklaringar till och drivkrafter för företags strategiska utveckling och förändring.

Ett andra väsentligt syfte har varit att empiriskt pröva Ackoffs (1981) teorier om en mer

interaktiv planeringsprocess på området företagets intressentstrategier.
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Avhandlingen vänder sig i första hand till forskare inom Business Policy och

organisationsteoriområdena. Speciellt intresse bör den ha för dem som är intresserade

av följande frågor:

1. Hur sker formulering, genomförande och förändring av företagets strategier

gentemot dess intressenter?

2. Är planering och speciellt en mer interaktiv planering ett kraftfullt instrument

för företag att utveckla framgångsrika intressentstrategier?

Avsikten med denna avhandling är att bidra till diskussionen kring dessa frågor genom

att gå igenom den aktuella debatten inom forskningsområdet samt att presentera, analy

sera och diskutera våra forskningsresultat.

Den första av huvudfrågorna kommer vi att belysa genom att vi inledningsvis utvecklar

en modell för företagets intressentstrategier och den strategiprocess som är aktuell i detta

sammanhang. Vi kommer även att mot bakgrund aven teorigenomgång precisera ett

antal delfrågor av mer explorativ karaktär kring hur dylika strategier formeras. I en

senare del av rapporten prövas denna föreställningsram med hjälp av empiri från två fall

studier. Det viktigaste forskningssyftet i detta sammanhang har varit att söka utröna hur

väl olika, delvis konflikterande teorier kan förklara företagets val av strategisk inriktning

och förändring. Syftet härvidlag är således mer aven taxonomisk och begrepps

utvecklande natur än normativ. Vi kommer i det avslutande kapitlet att diskutera

tänkbara svar på de mer explorativa delfrågorna.

Dessa fallstudier utgör även den empiriska basen för vårt bidrag kring den andra

huvudfrågan, dvs kring värdet av och formerna för planering. Efter att ha diskuterat de

grundprinciper för interaktiv planering vi formulerade i inledningen av vårt forsknings

arbete kommer vi att beskriva, analysera och diskutera de experiment som utfördes vid

två företag. Dessa experiment avsåg att utveckla och utvärdera ett administrativt system

eller en planeringsprocess sonl skulle kunna förbättra företagets förmåga att anpassa sig

till de sociala och politiska krav och förväntningar son1 ställs på det.
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Vi har valt att etikettera dessa tillämpningar aven viss planeringsteori för experiment.

Det rörde sig dock ej om experiment i klassisk bemärkelse med kontrollgrupper etc.

Snarare vore begreppen kvasiexperiment eller fältexperiment mer relevanta. För vår del

har vi valt att kalla dem för experiment för att spegla vår ambition att söka utvärdera

planeringsprocesserna så långt som möjligt enligt den klassiska skolan. Mätningar har

t ex skett före, under och efter planeringsarbetet.

Studien har ett antal avgränsningar som följd av medvetna val och som följd av den

experimentella utvecklingen. Begreppet intressentstrategier är ett brett begrepp som

omfattar även de affärsmässiga relationerna. Vårt val innebär dock ett primärt fokus på

de intressenter man normalt ej förknippar med företagets affärer, dvs politiker på

regeringsnivå, anställda, ägare, massmedia, fackliga organisationer etc. Övriga intres

senter, t ex kunder och leverantörer, behandlas mer översiktligt. Bakgrunden för detta

val är som ovan skisserats att teoriutvecklingen är omfattande beträffande företagets

affärsstrategier men mindre utvecklad beträffande strategier mot övriga intressenter.

Speciellt gäller denna avgränsning planeringssystemets inriktning.

En andra avgränsning är att planeringsexperimenten till stor del inriktas mot interna

frågor. Även utvärderingen av effekter sker huvudsakligen i relation till aktörer internt

i företaget, dvs företagsledning och fackliga organisationer. Denna avgränsning var ej

planerad från början utan utgör en del av resultatet av experimenten.

1.5

1.5.1

Studiens uppläggning i stort

.Metodologiska utgångspunkter

För att söka uppfylla studiens syfte valdes en klinisk forskningsansats vilken präglades

aven experimentell, longitudiell och komparativ uppläggning. Som utvecklas närmare

i kapitel 4 grundades detta val av forskningsansats primärt på övertygelsen att

administrativa system bäst utvecklas på ett experimentellt sätt samt att möjligheterna att

klargöra de underliggande mekanismerna (hindren, stöden, effekterna etc) blir goda

genom en dylik klinisk forskningsansats med de aktionsinslag denna innebär (Lewin

1946).
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Det utlösande problemet

Vid inledningen av detta arbetet kontaktades Ekonomiska Forskningsinstitutet av

Industrigruppen AB·. Den var en av de tio största koncernerna i Sverige. En diskussion

påbörjades kring ett eventuellt gemensamt utvecklingsarbete. Bakgrunden var en aktuell

fråga som kommit upp i samband med strategidiskussioner i företagets ledningsgrupp.

"Hur kan vi (Industrigruppen AB och dess dotterbolag) bättre planera och följa
upp våra sociala mål?"

Industrigruppen AB bildades i början av 70-talet genom en sammanslagning av ett stort

antal företag. Under de första åren av sin verksamhet hade man kommit långt med att

utfonna policy, organisation och styrsystem för sin relativt heterogena grupp av företag.

Gruppen var ett konglomerat som styrdes aven koncernledning. Dotterbolagen var i

flera fall mycket stora och traditionsrika. De hade relativt hög självständighet gentemot

koncernledningen.

Av ägarna hade Industrigruppen AB fått ett antal målområden prioriterade. Beträffande

den affärsmässiga utvecklingen hade man utfonnat administrativa system på ett likartat

sätt som näringslivet i övrigt. För att hantera målområden som "... under krav på

lönsamhet expandera" och "öka företagssektorns effektivitet, konkurrenskraft och

lönsamhet ... " hade rutiner för budgetering, treårig långsiktsplanering och en strategisk

planering på fem till tio års sikt satts i drift.

För vissa andra målområden saknades möjligheter att på samma sätt planera och följa

upp verksamheten. Ett exempel på dylika målområden fonnuleras i följande stycke: II •••

sålunda skall bolagen i sin verksamhet tillgodose kravet på långsiktig trygghet för de

anställda samt verka för ökad arbetstillfredsställelse och utvidgat medinflytande. Vidare

åligger det bolagen att ta särskilda hänsyn till samhällsintresset vid val mellan olika

produktions- och lokaliseringsalternativ."

•Av anonymitetsskäl är företagets namn fingerat. I rapporten är alla företags-,
personnamn och årtal anonymiserade. Orsaken är att vi mot bakgrund av de känsliga
frågorna vill skydda de medverkande aktörernas integritet.
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Man hade således börjat finna rutiner för hantering av den affårsmässiga och

ekonomiska utvecklingen av gruppen i form av budgets och planer på olika tidssikt. Via

kontakter genom ett dotterbolag i USA hade man fått intresse för begreppet social

redovisning. I samband med fortsatta diskussioner om den strategiska planeringen inom

gruppen aktualiserades detta intresse ånyo. Man kontaktade vårt forskningsinstitut för

att diskutera huruvida vi var intresserade av att medverka i ett utvecklingsarbete inom

detta område. Vi bedömde att området hade såväl teoretisk som praktisk relevans. En

av de frågor vi ställde oss var om det problem Industrigruppen AB hade var ett generellt

problem för stora svenska företag eller om det var ett specifikt problem på grund av de

speciella krav som ägarna hade ställt i detta fall. Vår bedömning var att problemet var

av ett generellt intresse. Vi kom fram till att sociala och politiska frågor torde vara av

strategisk karaktär för främst tre grupper av företag:

1. De företag som har ägare eller huvudmän som ställer speciella krav (t ex

Industrigruppen AB).

2. De företag som befinner sig i en utsatt position i sin omvärld, t ex på grund av

att de för sin fria existens behöver legitimitet hos viktiga politiska intressenter

(t ex läkemedelsföretag, banker och miljöpåverkande industrier).

3. De företag som är starkt beroende av att lyckas ta tillvara och utveckla de egna

medarbetarnas kompetens och resurser (t ex serviceföretag).

Enligt vår uppfattning var alltfler företag på väg in i någon eller några av dessa grupper.

Efter ett antal diskussioner om ett utvecklingsprojekts uppläggning och innehåll fick vi

i uppdrag att, i samverkan med Industrigruppens dotterbolag, genomföra ett forsknings

projekt i syfte att "utveckla och utvärdera ett system för planering och uppföljning av

ett företags sociala relationer, dvs relationer till personal, miljö, konsumenter och

samhälle i övrigt".

Det beslöts att utvecklingsarbetet skulle genomföras av arbetsgrupper bestående av

representanter för ledning och fackklubbar vid ett eller ett par av Industrigruppens

dotterbolag. Forskarna skulle fungera som resurspersoner i utvecklingsarbetet samt

självständigt ansvara för att genomföra forskningsdelen av projektet. Det senare innebar

t ex att utvärdera effekter av arbetet.
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Den experimentella ansatsen

Utlösande för det empiriska arbetet var problemet: "Hur kan vi (Industrigruppen AB och

dess dotterbolag) bättre planera och följa upp våra sociala mål?" För att attackera det

problemet sökte vi efter tidigare praxis och uppslag från teorin. Detta smälte tillsammans

med våra egna erfarenheter samman till en föreställningsram kring hur problemet skulle

kunna lösas. Därefter konkretiserades denna föreställning i ett förslag till en administra

tiv teknik, en interaktiv planeringsmodell, vilken prövades genom ett experiment i ett

företag.

Under experimentets gång skedde en successiv precisering av modellen. Nästa steg var

att genom egna observationer studera systemets funktion och effekter. Detta medförde

i sin tur att en ny föreställningsram med ett förändrat synsätt växte fram. Denna

prövades i sin tur i ett nytt experiment osv. Schematiskt ser därför uppläggningen av

experimenten i stort ut på följande sätt:

Det utlösande problemet

Precisering eller omdefiniering
Tidigare praxis
Uppslag från teorin
Analys och slutsatser

l
Föreställningsram
Förslag till planeringsmodell

l
Experiment
Successiv konkretisiering av modellen

!
Utvärdering
Systemets funktion och effekter

l
Analyser och slutsatser

Figur 1: Uppläggning av experimenten

I

I
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Tre experiment av denna karaktär har genomförts. Två av dessa genomfördes vid samma

företag. Varje experiment omfattade 1-1,5 år. Modellen ovan är förenklad. Fullt så

stegvis har inte projektet drivits. Det har hela tiden funnits ett samspel mellan teorin och

praktiken samt mellan experimenten och utvärderingarna. För att möjliggöra

utvärderingarna har t ex mätningar och datainsamlingar skett under varje experiment. I

princip genomfördes en föremätning och en eftermätning samt vissa mätningar under

arbetets gång.

1.5.4 Komparativa studier av de strategiska förloppen

Vi har haft kontakt med de två företagen och följt förloppen i och kring dessa i närmare

ett decennium. Under ett så långvarigt forskningsprojekt sker kritiska händelser och stora

förändringar både i företagen och i dess omvärld. Det har som tidigare nämnts t ex varit

aktuellt med nedläggningar och försäljning av ett av företagen till en multinationell

konkurrent.

De experiment som forskarna medverkade till hade föga av den dramatik och unika

tillfällen för lärande för både forskarna och de medverkande företagsledarna som de

"verkliga" experiment som skapades av dramatiska förändringar i företagens omvärld.

Data insamlades parallellt med att företagen mötte dessa utmaningar. Därigenom växte

successivt fram en empiri kring hur företag reagerar på eller skapar dylika situationer.

Frågor av följande karaktär ställdes vi inför vid ett antal tillfällen under forsknings

processen: "Varför valde koncernen att besluta om nedläggning av enheten A när den

enligt en rapport från Boston Consulting Group bedömdes som en av de enheter i

Europa som hade bäst förutsättningar att få god kostnadseffektivitet?" eller "Vilka strate

gier låg bakom att den nye VDn på PROCESS, till skillnad från den tidigare, lyckades

få förankring hos olika aktörer för en vision om en helt ny inriktning av företaget?

Successivt växte en föreställningsram fram hos oss kring svaren på dylika frågor. I detta

sammanhang är frågorna kring både planeringssystemens funktion och företagets roll och

intressentstrategier i högsta grad aktuella. Denna föreställningsram växte fram under

forskningsprojektets gång. Stor del av den konkreta utformningen skedde i samband med

att experimentfasen avslutats. Närmast är forskningsansatsen härvidlag att likna vid vad

Glaser och Strauss (1967) benämner "the discovery of a grounded theory".
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Några svårigheter vid syftesformuleringen

Iden med aktionsorienterad klinisk forskning (Lewin 1946) är att man söker uppfylla två

olika uppdragsgivares behov, dvs både forskningens och praktikens behov. Detta innebär

viss risk för rollkonflikter av olika slag. Vanligt är att praktikens behov trycker på så

starkt att forskningsvärldens behov kommer i bakgrunden. Ett annat vanligt fenomen är

att det finns ett antal olika aktörer i praktiken som har olika behov och därigenom ställer

olika krav och förväntningar på forskaren. Rollkonflikter i det sammanhanget är därmed

minst lika vanliga (Docherty 1976). För att ge läsaren en bild av forskningssituationen

beskrivs därför nedan helt kort vår bild av de förväntningar vi ställts inför av några

aktörer i de företag studien omfattat.

Industrigruppen AB, dvs den ursprungliga uppdragsgivaren, önskade i första hand få

hjälp med utveckling av ett empiriskt testat administrativt system - en planeringsprocess

som skulle kunna underlätta och möjliggöra för företag att precisera, sätta och följa upp

sociala mål. I andra hand fanns troligen en förhoppning hos Industrigruppen AB att man

genom detta projekt skulle framstå som ett progressivt företag inför utomstående

bedömare. Debatten om social redovisning var intensiv när man tog initiativ till

projektet. Bland annat hade ett flertal andra stora koncerner uttalat att man skulle satsa

på området.

Företagsledningarna i de två medverkande dotterbolagen hade delvis olika förväntningar.

Vid det ena företaget fanns en önskan att finna fonner för samverkan mellan ledning och

fackklubbar så att vissa "stömingsfaktorer" som hög frånvaro skulle elimineras. Vid det

andra företaget betraktades utvecklingsprojektet som en inlärningsprocess genom vilken

företagsledning och andra aktörer skulle kunna få en bra bild av problemen i företaget.

I ett följande skede skulle åtgärder kunna initieras och följas upp.

De fackliga organisationerna vid de två företagen såg genom projektet möjligheter att

lösa problem på personalområdet samt att bygga upp en förankrad personalpolitik:. Kart

läggningar av problem och målfonnuleringar skulle kunna användas som argument för

att större resurser satsades på t ex arbetsmiljöfrågor. Enskilda aktörer har lagt ned kraft,

energi och intresse för projektet ur olika perspektiv. En nyanställd personalchef vid ett

av företagen såg t ex genom projektet en möjlighet att sätta sig in i företaget och dess

problem. Andra såg personliga karriär- och utvecklingsmöjligheter.
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Förväntningarna på projektet har således varit skiftande mellan olika hierarkiska nivåer.

Högre nivåer betonade vikten av att utveckla system och procedurer. Lägre nivåer var

mer inriktade på att lösa problem och genomföra åtgärder. Forskningsarbetet har

genomsyrats av att på olika sätt hantera dessa delvis motstridiga förväntningar. Det

innebär att det under arbetets gång funnits flera olika syften både parallellt och i olika

faser av projektet. Vi har brottats med dessa och på olika sätt sökt uppfylla dessa under

forskningsprojektets experimentella faser. Avsikten med denna rapport är därför att

avrapportera våra erfarenheter till kolleger i forskarvärlden och därigenom söka bidra

till forskningsfältets utveckling.

1.6 Disposition

Kapitel! är en genomgång av studiens syfte, bakgrund, motiv, forskningsproblem och

de faktorer som haft avgörande betydelse för studiens uppläggning.

Kapitel 2 belyser företagets roll i samhället och de krav som ställs på företagens

ledningsförmåga i allmänhet och i synnerhet förmågan att utveckla intressentstrategier.

Inledningsvis behandlas några föreställningar som påverkat oss när det gäller samspelet

mellan företag och omvärld samt krav och förväntningar från olika aktörer. Några i detta

sammanhang aktuella begrepp som socialt ansvar och social responsiveness kommer att

diskuteras. Huvuddelen av kapitlet ägnas åt att bygga upp en föreställningsram kring

företagets intressentstrategier och hur sociala och politiska frågor kan beaktas i företags

strategiska utvecklingsprocess. Kapitlet avslutas med formulering av några mer specifika

och explorativa frågeställningar som kommer att prövas i kapitel 9 och 11.

Kapitel 3 ägnas inledningsvis åt en genomgång av olika administrativa tekniker.

Avsikten är att identifiera tänkbara redskap för att öka företags förmåga att utveckla

framgångsrika intressentstrategier. Exempel på dylika redskap är planeringssystem,

redovisnings- och informationssystem och managementutveckling. Särskild upp

märksamhet kommer att ägnas några specifika tekniker som social accounting och social

audit.

Huvuddelen av kapitlet ägnas åt att diskutera begreppet planering. Trots att värdet av

planering är ifrågasatt finns en stor grupp forskare som menar att planering och då

speciellt en mer interaktiv planering är ett lämpligt sätt att hantera komplexa företags-



25

situationer. Vi kommer att söka spegla huvuddragen i debatten inom detta område.

Avslutningsvis anger och motiverar vi de planeringsprinciper som var vägledande för

vårt arbete i inledningsfasen. Vi preciserar även de frågeställningar vi kommer att pröva

i samband med experimenten.

Kapitel 4 är ett metodkapitel i vilket vi förklarar och motiverar den valda forsknings

metodiken. Vi redogör för hur datainsamling och val av företag har gått till. Vårt

. metodsynsätt har lika väl som de teoretiska föreställningsramarna förändrats under denna

långsiktiga studie. Vi kommer därför att redogöra för de omprövningar som har skett

under arbetet.

En viktig aspekt på en klinisk forskningsinsats är forskarens roll som aktör. Vi kommer

därför att redogöra för några föreställningar om aktionsforskning, processkonsultation

och organisationsutveckling som har haft viss betydelse både för utformningen av

planeringssystemet och för forskarnas agerande.

KapitelSär en detaljerad beskrivning av det första planeringsexperimentet vid UNIY'*.

Efter en rekapitulation av företagets situation beskrivs den inledande föreställningsramen,

planeringssystemets utformning och stegen i processen. I det följande avsnittet redovisas

resultaten och slutsatserna av de utvärderingar som genomfördes direkt efter att

experimentet slutförts. Därvid kommer en relativt noggrann redogörelse att ges för de

hindrande och underlättande faktorerna för planeringsprocessen. Avslutningsvis

sammanfattas de erfarenheter och slutsatser vad gäller planeringsprinciper och

planeringssystemets utformning som låg till grund för det följande experimentet.

Kapitel 6 är en beskrivning av det andra experimentet. Detta genomfördes vid företaget

PROCESS**. En genomgång av företagets situation och föreställningsramen för

planeringssystemet sker även i detta fall. Utvärderingen redovisas på motsvarande sätt

som för det tidigare redovisade experimentet. Kapitlet avslutas med en redovisning av

de preliminära slutsatser som drogs i samband med experimentet och de frågor och den

föreställningsram som därmed utgjort grunden för det tredje experimentet.

"Företagets namn är av anonymitetsskäl fingerat.
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Kapitel 7 utgörs aven redovisning av det avslutande experimentet med den tredje

planeringscykeln. Denna genomfördes vid UNIT. Kapitlet är upplagt på i princip samma

sätt som de två tidigare.

Kapitel 8 är en jämförande beskrivning av de tre experimenten. Efter en kort

genomgång av företagens situation beskrivs den inledande föreställningsramen, det valda

planeringssystemets utformning och de olika stegen i processen. Redogörelse kommer

att ges för skillnader i experimentell behandling mellan experimenten. I kapitlet jämförs

även resultaten och slutsatserna av de utvärderingar av experimenten som genomfördes

direkt i samband med experimenten.

Kapitel 9 är en fallbeskrivning och analys av de två företagssituationerna. Primärt är det

företagens intressentstrategier och de sociala och politiska frågornas roll i företagens

strategiska utveckling som sätts i fokus. Vid analysen kommer vi att använda och pröva

den föreställningsram kring företagets intressentstrategier som redovisats i kapitel 2.

Kapitel 10 är en analys av de långsiktiga effekterna av de tre experimenten. Inlednings

vis behandlas de mer övergripande frågorna huruvida planeringen använts för konkreta

beslut samt om den medfört positiva förändringar i företagets utveckling. Därefter

kommer vi att analysera hur företagets ledningsförmåga och uppmärksamhet har

påverkats av planeringen samt hur detta eventuellt påverkat rollsystemet, minskat roll

konflikter etc. Vi söker visa vilka faktorer som kan förklara skillnader i utfallen hos de

tre experimenten.

Kapitel 11 ägnas åt en sammanfattande redovisning av våra erfarenheter och slutsatser.

Vi anger även förslag på inriktning av fortsatt forskning inom området för att kunna gå

vidare med de frågor vår studie genererat eller lämnat obesvarade.
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Bokens uppläggning och struktur sammanfattas i figur 2 nedan.

Studiens övergripande inriktning:

Bidra till kunskap om företags förmåga
att utveckla framgångsrika intressent
strategier

- Kapitel 1. Bakgrund och syfte -

Huvudfråga 1:
Hur sker formu
lering, genom
förande och för
ändring av före
tagets intressent
strategier?

- Kapite12 -

l
Metod

- Kapitel 4 -

Experiment l
- UNIT-

- Kapitel 5 -

Huvudfråga 2:
Är planering och
speciellt en mer
interaktiv plane
ring ett kraftfullt
instrument för
företag att ut
veckla framgångs
rika intressent
strategier?

- Ka ite13 -

- PROCESS-
- Kapite16-

-UNITn-
- Kapitel 7-

Analys och jäm
förelse av de
strategiska för
loppen

- Ka ilel9-

En översiktlig
jämförelse av
experimenten

- KapitelS-

Sammanfattning
och slutsatser

- Kapitel 11 -

Analys av de
långsiktiga
effekterna av
experimenten
- Ka itellO --

Figur 2: Bokens uppläggning och struktur
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KAPITEL 2 FÖRETAGETS ROLL OCH
INTRESSENTSTRATEGIER

2.1 Inledning

I detta kapitel beskrivs den grundläggande föreställningsramen för denna studie. Kapitlet

har två syften. Dels skall det ge en bild av den "kontextuella teorin" för det plane

ringssystem vi experimenterat med och dels utgör det teoribasen för den första av

studiens huvudfrågor - hur sker fonnulering, genomförande och förändring av företagets

strategier gentemot sina intressenter?

Utgångspunkten för diskussioner kring företags roll och strategier är alltid en mer eller

mindre explicit uttryckt företagsteori. Med detta avses en teori om vad ett företag är,

varför det finns och hur det samspelar med olika intressenter. Efter en diskussion om

alternativa teoretiska utgångspunkter preciseras den teori som valts för denna studie mer

noggrant.

Föreställningsramen ägnas inledningsvis åt företagets roll gentemot olika intressenter och

hur denna roll förändras i en strategisk utvecklingsprocess. Andra delen av föreställ

ningsramen söker visa företagsledningens funktion i detta sammanhang. Speciell

uppmärksamhet ges ledningens förmåga att hantera olika strategiska problem, med

tonvikt på de sociala och politiska frågor som därvid är aktuella. I ett avsnitt kommer

begreppet socialt ansvar att diskuteras närmare.
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Avslutningsvis summeras huvudpunkterna i föreställningsramen genom att några av de

grundläggande frågorna och analysverktygen preciseras. Vissa av de begrepp som in

troduceras i detta kapitel kommer att användas vid analysen av experimenten i kapitel

10. Föreställningsramen som helhet kommer att tillämpas och prövas i kapitel 9.

2.2 Alternativa företagsteoretiska utgångspunkter

Man kan närma sig vårt forskningsområde ur flera olika perspektiv. Vilket perspektiv

som väljs är avgörande för det bidrag till forskningsfältet som presenteras. Med intryck

av Astley och Van de Ven (1983) samt Corwin (1987) diskuteras nedan fyra grund

läggande synsätt inom organisationsteori- och strategiområdena. De fyra synsätten utgör

kvadranter i en matris av två dimensioner: 1/ den relativa betoning som ges determi

nistiska (utifrån bestämda) i motsats till voluntaristiska (frivillighets) antaganden om den

mänskliga naturen och 2/ nivån på organisationsanalysen (mikro eller makro).

Med ett voluntaristiskt synsätt betraktas individer och de organisationer dessa skapat som

autonoma, proaktiva och självstyrande aktörer. Individer betraktas som den grund

läggande analysenheten och källor till förändringar i organisationer. Ett deterministiskt

synsätt innebär att fokus flyttas från individer till de strukturella egenskaperna i miljön.

Individers eller organisationers beteende betraktas som bestämt av strukturella

förhållande i miljön. Det är dessa externa förhållanden som avgör och kontrollerar

organisationens liv och utveckling.

Traditionellt har ett mikroperspektiv varit förhärskande inom organisationsteori- och

strategiområdena. Dvs enskilda organisationer eller individer har varit de primära studie

områdena. På senare tid har dock alltfler riktat uppmärksamheten mot populationer av

organisationer - branscher, näringslivssektorer etc. Detta makroperspektiv bygger på

antagandet att dylika populationer har specifika egenskaper och dynamik som ej kan ur

skiljas i enskilda organisationer.
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Genom att använda dessa två grundläggande dimensioner erhålls en matris enligt

följande:

Makronivå
(samhällen,
branscher)

Mikronivå
(organisationer
individer)

DETERMINISTISKT
SYNSÄTI

"Natural Selection
View"

"System-Structural
View"

VOLUNTARISTISKT
SYNSÄTI

"Collective-Action
View"

"Strategic Choice
View"

Figur 3: Alternativa !öretagsteoretiska utgdngspunkter

"The System · Structural View" har dominerat det organisationsteoretiska fältet.

Strukturell funktionalism och systemteori har påverkat klassisk organisationsteori (Gulick

and Urwich 1937; FayoI1949), byråkratiteori (Merton 1940) och contingency teorier typ

Woodward (1965), Lawrence och Lorsch (1967) och Thompson (1967). Stora skillnader

finns mellan dessa teorier. Gemensamt är dock att man betraktar organisationer som

system vilka utvecklas och förändras genom adaption eller anpassning till förändringar

i omvärlden.

Begreppen social responsiveness (Bauer och Ackennan 1976) och politisk responsivitet

(Jacobsson 1989) ger uttryck för detta synsätt. Företag och andra organisationer betraktas

härvid som organismer vilka utvecklas och förändras genom att de responderar (svarar

upp) emot krav från intressenter i omvärlden eller interna aktörer.

Ledningens uppgift är att säkerställa organisationens överlevnad och utveckling genom

att uppfatta, tolka och svara upp emot förändringar i omvärlden. Detta sker genom att

man vidtar interna förändringar i organisationsstruktur, resursfördelning etc.
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Intressentmodeller typ Barnard (1938), Simon (1957) och Rhenman (1964) är, i sina

ursprungliga former, exempel på teorier med detta systemstrukturella synsätt. Företaget

betraktas som ett öppet system vilket har resursutbyte med ett antal intressenter. Av vikt

för ledningen är att uppfatta de krav intressenterna ställer och på olika sätt hantera dessa

så att intressenternas bidrag till företaget säkerställs. Sociala och politiska frågor

behandlas som omvärldsförändringar eller interna krav, vilka man måste anpassa sig till.

Exempelvis kan en kommande ny lag om medbestämmande för de anställda betraktas

som en omvärldsförändring (Kling och Stymne 1981). För att hantera den väljer man

vissa strategier t ex att bygga upp samrådssystem.

De modeller för strategisk planering som introducerades på 60-talet, t ex Ansoff (1965),

bygger ofta på detta synsätt. Företaget skall noga studera sin omvärld och därefter söka

beakta vilka förändringar i omvärlden som är aktuella. I nästa skede formuleras mål och

strategier för att kunna svara upp mot dessa förändringar.

De flesta exempel på social accounting eller social audit har sina grundläggande

antaganden inom detta område (Gray 1989). Genom att med dylika exempel på social

redovisning förbättra informationsströmmarna mellan olika aktörer är avsikten att en

bättre anpassning skall ske mellan företaget och dess omvärld.

"The Natural Selection View" har som utgångspunkt att det finns vissa grundläggande

förutsättningar och drivkrafter i samhället och näringslivsstrukturen som är avgörande

för utvecklingen. Det enskilda företagets agerande har inte någon större betydelse i detta

sammanhang. Företrädare för detta synsätt är t ex ekonomiska historiker som Chandler

(1962, 1977), ekonomer som Porter (1981) och Williamson (1975) eller vissa sociologer

med ett population-ekologiskt perspektiv, t ex Hannan och Freeman (1977, 1989) samt

Aldrich (1986). Utvecklingen t ex från många små konkurrerande företag mot allt större

företagsenheter förklaras inte genom att vissa företag haft bättre strategier eller

skickligare företagsledare. I stället pekar teoretiker med detta perspektiv på att stora

företag är effektivare instrument än marknaden för att minimera transaktionskostnader

(Williamson 1970) eller för att koordinera flöden av varor och tjänster (Chandler 1977).

Förändringar i företag förklaras således genom ekonomiska "grundlagar" vilka den

enskilde företagsledaren inte kan göra mycket åt.
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En av grundtankarna i Hannans och Freemans (1977, 1989) arbeten är att organisationer

sällan kan förändra strategi och struktur tillräckligt snabbt för att följa de snabba

förändringarna i omvärlden. Konsekvensen av detta blir att de flesta variationer i

organisationsutformning förklaras genom att organisationer skapas eller dör, dvs ett

darwinistiskt perspektiv.

I debatten mellan de som företräder ett huvudmannaperspektiv kontra ett intresse- eller

arenaperspektiv (Sjöstrand 1987) är huvudmannaperspektivet exempel på ett deter

ministiskt synsätt på makronivå. Abrahamsson (1986) ser exempelvis företag och före

tagsledare som styrda av krafter utifrån, dvs huvudmännen eller ägarna och krafter i det

ekonomiska systemet.

Sociala och politiska förändringar och frågor betraktas med detta synsätt snarare som

effekter av de ekonomiska lagarna än som drivkrafter bakom förändringar. Samhället

reagerar t ex på de negativa effekterna av de ekonomiska drivkrafterna genom att bygga

upp sociala skyddsnät. Lagstiftning kring monopol, arbetsmiljö och anställningsskydd

kan betraktas som exempel på detta.

Inom strategiområdet har de grundläggande antagandena bakom erfarenhetskurvan och

portföljteorier typ BCG-modellen (Henderson 1975) varit av denna karaktär. När dessa

teorier använts praktiskt i företag har det dock ofta tillkommit ett antaganden. Det

företag som förstår dessa naturliga drivkrafter kan få ett försteg gentemot övriga i

branschen. Därigenom kan man lyckas något bättre än konkurrenterna.

"The Collective • Action View" företräds av "social ecologists" (Emery och Trist

1973), "human ecologists" (Hawley 1950, 1968) samt "social planning theorists"

(Vickers 1965, Schon 1971, Ackoff 1974). I stället för att betrakta enskilda organisa

tioner som slåss gentemot en given miljö betonar dessa samverkan mellan organisa

tioner. Genom samverkan skapas en mer reglerad och kontrollerad social miljö, vilken

gör att man lättare kan hantera den naturliga miljön. Överlevnad sker kollektivt genom

att man bygger upp interorganisatoriska nätverk (Hägg och Johansson 1982). Ledningens

roll är att genom ett interaktivt agerande förhandla, kompromissa och manövrera

politiskt för att säkerställa att nätverket eller koalitionen består och utvecklas (Cook

1977).
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Sociala och politiska frågor är med detta synsätt således ofta helt avgörande. Själva

synsättet bygger på dylika begrepp. De mer utvecklade intressentmodellerna (Sandberg

1975) där maktfrågor och frågor om ledningens värderingar och subjektiva val är

kritiska, är präglade av detta synsätt.

Inom strategiområdet är t ex interaktiv planering (Ackoff 1981) och Strategic

Assumption Surfacing and Testing Procedure (Mason och Mitroff 1981) modeller som

är influerade av dessa tankar. Brandes och Brege (1991) menar att de vid studier av ett

antal svenska företag funnit att det de senaste åren växt fram ett dylikt mer dialektiskt

eller interaktivt angreppssätt på strategisk företagsledning.

"The Strategic Choice View" växte fram som en reaktion på system- och struktur

ansatsernas funktionella inriktning. Omvärlden betraktas inte som en given enhet man

måste anpassa sig till utan det är enskilda aktörer som med sina handlingar skapar

förändringar (Hrebiniak och Joyce 1985). Ledningar kan och gör aktiva och självständiga

val (Child 1972).

Beslutsteoretiker som March och Olsen (1976), strategic managementskolan (Lorange

1980) och resursberoendeteorier (t ex Pfeffer och Salancik 1978) är exempel på

företrädare för detta synsätt. Omvärlden och strukturer skapas, "are enacted" (Weick

1979), för att förkroppsliga enskilda aktörers vilja. Det är således entreprenörer som

utgör drivkraften bakom både enskilda företags och hela sarnhällets utveckling. Det

växande intresset för begreppet strategic management (Ansoff 1979) är ett exempel på

att detta synsätt trätt fram mer i förgrunden under de senaste åren.

Sociala och politiska frågor betraktas med detta synsätt som en del av ledningens

ansvarsområde. Företagsledare ses i vissa fall som politiker (Larsson 1984). De frågor

som genereras utifrån betraktas ofta som restriktioner. Det gäller att med olika manövrar

(även politiska typ lobbying) försöka minimera de negativa effekterna för företaget

(Pfeffer och Salancik 1978). Å andra sidan betraktas frågor som växer fram "inifrån"

t ex från en företagsledare som viktiga. Tydliga exempel på detta är när företagsledare

talar om företagets sociala ansvar eller startar sociala program. Ofta är det i dessa

sammanhang företagsledaren som betraktas som den avgörande kraften bakom utveck-
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lingen. Det är dennes "humanistiska" arrlbitioner som symboliseras i företagets agerande.

Bauer och Ackennan (1976) visar i sin diskussion kring social responsiveness att de

tagit intryck av dessa tankar.

Vårt synsätt har varit influerat av flera av de synsätt som beskrivs ovan. Huvud

tankegångarna har dock präglats av Collective-Action-synsättet. Ackoffs (1981) teori om

interaktiv planering är som framgått tidigare central i vår föreställningsram. Vi betonar

med andra ord att företag lever i samverkan med andra aktörer, att man har möjlighet

att styra och påverka sin utveckling samt att sociala och politiska frågor därigenom är

centrala i ett ledningssammanhang.

Inledningsvis, t ex vid det första planerlngsexperimentet, fanns dock påverkan från

systemstruktursynsättet. I den avslutande fasen av forskningsarbetet har å andra sidan

strategic-choice-synsättet alltmer präglat våra tankar. Detta på grund av att vi vid

analysen av empirin funnit avgörande förklaringar till utvecklingen genom att studera

företaget ur ett individ- eller aktörsperspektiv. Astley och Van de Ven (1983) menade

att det var just en dylik: ansats som vore intressant, dvs "to admit both the detenninistic

and voluntaristic views and juxtapose them to study their interactions and reciprocal

interaction over time".

I de följande två kapitlen präglas dock framställningen i huvudsak av the collective

action view. Vi betonar således både makroperspektivet - att företag är en aktör som

samverkar med andra organisationer - och det voluntaristiska perspektivet - att aktören

skapar och förändrar sin verklighet.

2.3

2.3.1

Ett rollperspektiv på företagande och företagsledning

Inledning

I det följande avsnittet kommer vi att redovisa vår föreställningsram kring vad ett

företag är och hur det utvecklas. Några av nyckelbegreppen kring företagets roll och

intressentstrategier kommer att introduceras.
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Centralt i vår föreställning är att betrakta företag som koalitioner av olika aktörer, att

företag har en rolluppsättning med specifika roller i förhållande till de olika aktörerna,

att dessa roller bygger på förväntningar från aktörerna, att ledningens uppgift är att

hantera dessa roller och med olika strategier vidareutveckla dem i förhållande till en

övergripande vision eller viljeinriktning samt att ledningen kan komma i svåra dilemmor

på grund av konflikter i detta rollsystem.

2.3.2 Företag som en koalition

I denna studie betraktas ett företag som ett centrum för en koalition (March och Simon

1958) av personer, grupper eller intressen. De har valt att delta i koalitionen för att de

genom sitt deltagande erhåller ett utbyte som enligt deras respektive värderingskriterier

motsvarar deras insatser (March 1962). Företaget kan ses som en arena där de olika

koalitionsmedlemmarna har möjlighet att tillgodose sina respektive intressen. Med de

olika koalitionsmedlemmarna ingår företaget mer eller mindre formella kontrakt. Före

taget kan således betraktas som ett slags "kontraktsnäste" (Sjöstrand 1987).

Företaget är ett öppet system som konkurrerar och samarbetar med sin omvärld för att

överleva. Det måste för att producera de värden det gör erhålla resurser t ex finansiella

och kompetensmässiga utifrån (från koalitionsmedlemmar) samt ha en effektiv

resursomvandling internt. Detta öppna system befinner sig i ett ömsesidigt stödjande

nätverk av andra organisationer och företag (Mattsson 1987). Nätverket är ofta stabilt

och ger därmed företaget trygghet genom att osäkerheten när det gäller resursanskaffning

minskar.

Företagets överlevnad i sin existerande form hotas när någon eller några av koalitions

medlemmarna drar sig ur koalitionen eller när nätverket bryts upp. Ett exempel är när

aktieägare på grund av mer attraktiva kapitalplaceringsmöjligheter säljer sina aktier.

Utbudet av aktier blir större än efterfrågan varför börskurserna sjunker. I och med detta

minskar möjligheten att genom nyemissioner öka aktiekapitalet. De finansiella

handlingsmöjligheterna minskar ytterligare genom att företaget med lägre tillväxt i det

egna kapitalet ej kan öka sin upplåning. Risken blir då stor att företaget kommer in i en

ond cirkel, där kapitalbrist omöjliggör nödvändiga rationaliserings- och expansions in-
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vesteringar, vilket leder till att resultatet och vinsten per aktie minskar. Aktieägarna blir

därigenom mer missnöjda och utbudet av aktier ökar ytterligare.

Vad är det som får koalitionsmedlemmarna, i detta fall aktieägarna, att dra sig ur

koalitionen? Flera studier av aktiemarknaden (Forsgårdh och Hertzen 1975) visar att för

väntningar (om framtida resultatutveckling, utdelningstillväxt etc) är avgörande.

Att betrakta ett företag som centrum för en koalition medför dock svårigheter att

definiera gränsen mellan detta och dess omvärld. Är t ex en stor kund en del av

organisationen eller en viktig intressent i omvärlden? Lika stort är problemet att avgöra

vilka element i företagets hela miljö som tillhör dess omvärld, dvs de element som nler

direkt samverkar med eller påverkar organisationen. Här betraktas både omvärlden och

organisationen som subjektivt upplevda av ledande aktörer i koalitionen (Weick 1979).

Dvs det är ett antal viktiga aktörer som genom sitt sätt att uppleva verkligheten och

genom olika åtgärder drar dessa ofta både suddiga och föränderliga gränser. Gränserna

dras "fysiskt" genom t ex avlöningslistor, organisationscheman, kundregister etc.

2.3.3 Koalitionsmedlemmar och intressenter

En koalitionsmed1em (intressent) bidrar med vissa resurser till företaget och får andra

resurser i gengäld (arbete-lön, pengar-produkter, ägarkapital-avkastning, samhällsservice

skatteunderlag etc). Viktigt är att man beaktar både materiella och mer immateriella

resurser t ex kompetens och status.

Vissa intressenter ingår inte i koalitionen, dvs de har inget resursutbyte med företaget.

De kan dock vara viktiga antingen pga att de är potentiella koalitionsmedlemmar eller

genom att de kan påverka företagets resursutbyte med andra aktörer. Detta kan ske

genom att de söker förändra spelreglerna (Broden 1976) eller påverka koalitions

medlemmarna så att dessa förändrar sina förväntningar och därigenom förändrar

resursutbytet. Exempel på dylika intressenter är politiker, riksbank, konkurrenter,

forskare, massmedia och andra opinionsbildare.

Företagets verksamhet och resursomvandling kan även innebära att resurser t ex natur

och miljö förstörs för, eller i vissa fall tillförs, intressenter som inte direkt ingår i koali-
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tionen s k externai economics. Flera av de nyss nämnda intressenterna kan se som sin

speciella uppgift att bevaka just dylika förhållanden.

2.3.4 Företaget styrs och styr genom förväntningar

I och utanför företaget finns således ett antal personer, grupper eller organisationer vilka

dels värderar detta utifrån sina respektive kriterier och dels agerar (säljer aktier, stiftar

lagar, tar anställning, samtalar med VD etc) gentemot företaget eller gentemot andra

intressenter (Cyert, Dill och March 1958). Av avgörande betydelse både för de egna

aktiviteterna och de styrande eller påverkande signaler de söker ge företaget är deras för

väntningar på företaget. Dessa kan vara av två slag. Prediktiva förväntningar (Sjöstrand

1973) är deras tro eller föreställning om hur företaget kommer att bete sig och utvecklas

i framtiden. Normativa förväntningar är å andra sidan föreställningar om hur företaget

bör bete sig eller direkta krav på det. Normativa förväntningar riktas mot företaget och

dess ledning för att söka påverka det så att dess agerande överensstämmer med de egna

värderingarna.

Förväntningarna kan vara latenta eller manifesta (Merton 1957). I det första fallet är de

omedvetna eller ej uttryckta och i det andra "fastställda" t ex i form aven lag, policy

dokument eller en strategisk plan. De förväntningar som direkt eller indirekt riktas mot

företagets övergripande ledning och avser frågor av väsentlig vikt för företaget etiket

teras i vår studie som strategiska förväntningar.

2.3.5 Makt

Intressenternas möjlighet att få gehör för sina förväntningar och därigenom påverka

företages utveckling, är i första hand beroende av deras makt. Denna grundas på om

intressenten har någon för företagets livsnödvändig resurs eller kan kontrollera tillgång

eller användning av denna (Pfeffer och Salancik 1978). Om resursen är sustituerbar eller

om intressenten är det, dvs om resursen kan erhållas från någon annan minskar

intressenternas möjligheter att med framgång driva sina krav.

Makt och konflikter blir med ett dylikt politiskt perspektiv (Bolman och Deal

1987/1984) därmed naturliga ingredienser i de processer som pågår i koalitionen.
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I Ericsons (1991) studie aven strategisk förvärvssituation, den s k Iggesundsaffären,

framstod exempelvis maktprocesser som fundamentala. Det är dock väsentligt att beakta

att inflytandet är beroende av med vilken kraft intressenten för fram sina krav. Av

görande för detta är hur starkt intressenten prioriterar området i fråga. Detta avgörs i sin

tur av bl a intressentens värderingar (Stymne 1970).

Ett viss "slack" i förväntningstillfredsställelsen är både vanligt och nödvändigt.

Intressenten ställer sina krav i förhållande till hur mycket som står på spel för honom

eller henne. När ett företag hamnar i en ekonomisk kris syns detta tydligt i och med att

de grupper t ex företagsledning och anställda) vilka skulle drabbas mest vid en

nedläggning arbetar intensivast för att finna lösningar.

I koalitionen är inte alla förväntningar och krav riktade mot företaget utan relationer och

därigenom förväntningar finns mellan alla parter. I första hand förväntar sig parterna att

övriga skall stanna kvar i koalitionen. Om de misstänker annat om någon av de övriga

intressenterna söker de i stället en ny partner. Om någon aktör finner svårigheter att

driva sina frågor pga att makten ej räcker till kan man söka liera sig med andra aktörer

för att på så sätt uppnå större maktbas.

2.3.6 Företagets roll och rollkonflikter

Företagets roll gentemot en viss intressent utgörs av de förväntningar intressenten har

på företaget. Vi har således valt en definition av begreppet roll ur den socialpsykolo

giska teorin (Levinson 1959, Parson 1951). Alternativa synsätt på rollbegreppet är att

t ex se rollen som den funktion en aktör har i ett socialt system (Forss 1988). Då vi

menar att förväntningar har så central betydelse för företagets och andra aktörers

beteende valdes denna mer socialpsykologiska definition.

Företaget har en stor uppsättning roller "a roie set" (Merton 1968), dvs en roll gentemot

respektive intressent. I vissa fall finns stor överensstämmelse mellan rollerna. I många

fall är dock skillnaderna stora. Industriministern har förväntningar på företaget både som

sysselsättningsskapare och som drivkraft i landets ekonomiska utveckling. Aktieägarna

å sin sida förväntar sig utdelningstillväxt, värdestegring på sina aktier etc. De lokala

fackklubbarna ställer krav på bra arbetsmiljö och god löneutveckling. De kommunala
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myndigheterna har förväntningar på skatteintäkter, sysselsättningsökning och en god

yttre miljö. Åtskilliga av dessa krav och förväntningar är motstridiga eller i direkt

konflikt med varandra.

Rollkonflikter uppstår därigenom på ungefär samma sätt som för individer. En

rollkonflikt kan uppstå genom att olika aktörer har olika förväntningar avseende en viss

aspekt av företagets verksamhet - s k "inter role conflict". Ett annat alternativ är att det

finns motstridiga förväntningar inom en aktör i hans roll gentemot företaget - s k "intra

role conflict".

Om kraven och förväntningarna är oförenliga måste företagets ledning avgöra vilka av

de övriga intressenterna man måste tillfredsställa och vilka som bör ignoreras. Det kan

betraktas som en av ledningens svåraste uppgifter att hantera dylika frågor. Förekomsten

av oförenliga krav ökar risken att företaget inte kan upprätthålla den resursbas som

krävs. Tillfredsställs någon grupp kan detta innebära att någon annan missgynnas och

därigenom beslutar sig för att dra sig ur koalitionen. Missnöjda intressenter kan dock

stanna kvar i koalitionen om de förväntar sig bättre resultat i framtiden eller om de

saknar alternativa möjligheter att tillgodose sina behov. Ett tredje alternativ är att de

anpassar sig och ändrar sina förväntningar.

2.3.7 Legitimitet

När rollkonflikterna blir stora finns en påtaglig risk att företagets legitimitet sätts ifråga

av viktiga intressenter (Karlsson 1991). Företags legitimitet är avgörande för dess

överlevnad och utveckling (Parsons 1956). Har företaget legitimitet hos sina viktigaste

intressenter säkras de resursutbyten som krävs för tillväxt och framgång. Vid bristande

legitimitet hotas dessa resursflöden.

Legitimitetsdiskussioner utgår ofta från Webers (1983/22) distinktion mellan legal,

traditionell och karismatisk legitimitet. Vår användning av begreppet motsvarar vad

Dowling och Pfeffer (1975) benämner den "nya" definitionen av begreppet. I denna får

legitimitetsteorin grund genom aktörernas uppfattning och attityd (Starbuck 1982,

Parsons 1956). Flera, t ex Rombach (1986) och Wood (1989), menar att det är ett

dilemma att organisationer, som ur allmänhetens perspektiv är uppenbart illegitima, t ex



40

miljöförstörande företag eller rent kriminell verksamhet, inte får sina resursflöden

avbrutna. Orsaker till detta är att det kritiska är legitimiteten i koalitionen och hos de

intressenter i övrigt som har makt och intresse att påverka koalitionen.

För att ett företag skall erhålla legitimitet och därmed säkerställa sin överlevnad krävs

i första hand en extern effektivitet ("effectiveness") dvs att det visavi viktiga intressenter

skapar ett acceptabelt utbyte under acceptabla former. Denna externa effektivitet är

således ett mått på hur väl ett företag möter krav och förväntningar från de olika aktörer

som är berörda av dess aktiviteter (Pfeffer och Salancik 1978). Bristande legitimitet kan

om företagets existens hotas utlösa allvarliga legitimitetskriser. Var den punkt finns, där

protester etc utlöser legitimitetskriser och när dessa kriser påtagligt hotar organisationen

är svårt att identifiera och förutse (Olsen 1983).

Företagets interna effektivitet ("efficiency") är å andra sidan en intern prestations

standard, dvs den mäts genom att studera hur mycket resurser som krävs för att

producera en viss mängd. Den interna effektiviteten är lättare att mäta genom att den är

relativt värderingsfri, dvs den är oberoende av de olika kriterier värderama har vid

bedömningen av insats och utbyte. När en organisations externa effektivitet sätts i fråga

uppfattas detta ofta i organisationen som ett krav på högre intern effektivitet, dvs att

fortsätta att göra samma saker fast bättre. Företag är jämfört med andra organisationer

(t ex offentlig förvaltning) speciella genom att den interna effektiviteten är av mer

avgörande betydelse för företagets överlevnad.

I en perfekt konkurrensmiljö är det de företag som har den mest effektiva resurs

omvandlingen och därigenom kan producera till de lägsta kostnaderna som överlever.

Den företagsekonomiska teorin bygger därför i stor utsträckning på interna effektivitets

begrepp. I en situation då företaget värderas av ett växande antal intressenter med en

mer komplex och heterogen uppsättning värderingskriterier blir det naturligt att upp

märksamheten inriktas mer mot externa effektivitetsfrågor. "Tumregelsstyrning" med

interna effektivitetsmått blir därvid allt svårare.



2.3.8

41

Företagets ledningsfunktion

Företagets ledning är den aktör som har erhållit koalitionens förtroende att ansvara för

företagets interna och externa effektivitet. Med ledningsfunktion avses inte i första hand

några speciella personer eller hierarkisk nivå, utan det är ett abstraherat begrepp. VD har

t ex som individ viss personliga förväntningar om vad ledningen skall uträtta. För att

ledningen skall kunna fylla sin funktion krävs att den har förankring eller legitimitet hos

alla viktiga koalitionsmedlemmar. Dock bör beaktas att det är huvudmannen (i ett

företag ägaren) som formellt tillsätter och avskedar ledningen. Detta skapar en speciell

maktposition.

Företagets ledning söker säkra företagets överlevnad inte bara genom att öka effektivi

teten utan även genom att "skapa" eller "omskapa" sin omvärld. Det vill säga man söker

få nya koalitionsmedlemmar eller med olika strategier påverka existerande medlemmar

eller andra intressenter.

Företagets ledning är således en aktör som vill skapa handlingsutrymme för sig och

företaget. Även om det sällan behandlas i de företagsekonomiska läroböckerna kan man

ofta se företaget agera direkt eller indirekt som en politisk aktör (Pfeffer och Salancik

1978, Larsson 1984). Handlingsutrymmet avgörs både av tillgängliga resurser och av

restriktioner i hur resurserna kan användas. Genom de normativa strategiska för

väntningarna, t ex lagar och mer informella spelregler, skapas dessa restriktioner för

företagets agerande.

2.3.9 Strategiförändring

Förväntningar på viktiga aspekter av företagets verksamhet får med tiden viss spridning

och förankring bland koalitionens medlemmar. Ett sätt att utrycka detta är att säga att

de har en livscykel. Hedberg och Jönsson (1978) har använt begreppen myter och

mytcykler för att behandla ungefär samma fenomen. Någon av koalitionsmedlemmarna

har kanske påverkats av förändringar i företagets miljö och vill ändra företagets in

riktning t ex mot en ny marknad. Denne arbetar därför för att påverka övriga

koalitionsmedlemmar. Sakta luckras de rådande dominerande förväntningarna upp och

den nya strategiska förväntningen konkretiseras till en strategisk ide (Stymne 1975)

vilken växer till genom förankring i koalitionen.
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Speciellt tydligt kan detta iakttas när det gäller företagets grundläggande ide - dess

mission. När förväntningarna härvid omprövas radikalt, dvs man byter mission, sker ofta

stora förändringar i koalitionsstrukturen. Vissa av medlemmarna behövs inte längre då

deras resurser inte krävs eller passar in i det nya sammanhanget. Andra medlemnlar byts

ut, därför att de inte kan acceptera den nya iden. Nya medlemmar kommer in genom att

de ser möjligheter att förverkliga sina intressen osv.

En liknande situation uppstår när ett företag hamnar i en kris eller med andra ord har

ett allvarligt överlevnadsproblem. Själva krisen utgörs aven stor osäkerhet i hela

koalitionssystemet. Vissa parter drar sig ur och söker därmed rädda de resurser man

investerat i koalitionen. Andra som tidigare inte varit med i koalitionen eller varit

"sleeping partners" kommer in respektive vaknar till liv. Några koalitionsmedlemmar

klarar inte den höga osäkerhetsnivån och blir handlingsförlamade. En tydlig indikation

på att det är kris i systemet är att tvärrelationerna ökar kraftigt, dvs kontakter mellan

olika koalitionsmedlemmar tas direkt utan att gå den vanliga vägen via företagets

ledning. I akuta situationer kan ledningscentrum förflyttas t ex till ägaren eller i extrema

fall en konkursförvaltare.

2.3.10 Strategiska aktivitetsområden

Företagets ledningsfunktion utgör det centrum mot vilket huvuddelen av koalitions

medlemmarnas förväntningar riktas. Det är väsentligt för de olika aktörerna att få in sina

frågor på den strategiska agenda (Dutton 1986), sonl styr diskussionen. Förväntningarna

inriktas på frågor eller områden som är avgörande för den externa och interna

effektiviteten samt på hur dessa kan förändras eller utvecklas. Effektiviteten avser både

de materiella och de mer immateriella resurserna.

I nedanstående figur har vi sökt exemplifiera några av de strategiska aktivitetsområden

i företaget som kan komma i fokus för de olika aktörernas förväntningar.
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INTERNA FRÅGOR

Anläggnings
tillgångar
Likvida medel
Produktions
anläggningar
etc

Kompetens
Status
Ledarskap
Motivation
etc

EXTERNA FRÅGOR

Ekonomisk tillväxt
Finansförvaltning
Företagsförvärv
Produkter
Konkurrensläge
Marknad
etc

Produktsäkerhet
Miljö
Företagsimage
Sysselsättning
etc

Figur 4: Strategiska aktivitetsområden

De koalitionsmedlemmar som finns utanför företaget (t ex kunder och kommunpolitiker)

ställer krav på ledningen primärt gällande områden i den högra vertikala delen av

matrisen. Flertalet av de interna koalitionsmedlemmarna (t ex funktionschefer och

fackklubbar) fokuserar sin uppmärksamhet mer mot de interna frågorna.

Fokuseringen av uppmärksamheten och dänned grupperingen av områdena ovan är dock

inte självklar. Externa bedömare kan t ex även ha fokus mot interna frågor då dessa på

sikt ger externa effekter. Figuren ovan skall således betraktas som en grov huvud

inriktning. Företagsledningen - General Management - har uppgiften att bevaka hela

området. Just detta är det som utmärker helhetsaspekterna aven lednings besluts- och

ansvarsområden.

Rollkonflikter, spänningar och dänned svåra dilemmor för ledningen uppstår när

förväntningarna ej överensstämmer eller är motstridiga. Dessa dilemmor kan finnas dels

inom respektive del av matrisen dels mellan de olika delarna.
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För att företagsledningen skall kunna hantera dessa strategiska aktivitetsområden krävs

att den har god uppfattning om vilka resurser som är tillgängliga eller behövs, hur dessa

används och omvandlas samt de olika koalitionsmedlemmamas respektive bidrag, utbyte

och makt. För att kunna bedöma effektiviteten krävs dessutom att de har god uppfattning

om efter vilka kriterier intressenterna värderar företaget och vilka förväntningar dessa

har på företaget. Ledningen kan då genom sitt agerande påverka den totala effektiviteten

genom att förändra resursanvändningen och resursutbytet samt genom att med olika

strategier söka påverka intressenternas förväntningar. Vi återkommer till detta i ett

senare avsnitt av kapitlet.

Mellan de olika koalitionsmedlemmarna och företaget finns en relation som dels innebär

ett resursutbyte, dels ett informationsutbyte. Informationsutbytet har som huvudsaklig

uppgift att ge respektive aktör underlag för att ställa förväntningar på den andra parten

samt för att klarlägga i vilken utsträckning förväntningarna har realiserats. Företaget

publicerar t ex delårsrapporter för att påverka aktieägarnas både prediktiva och

normativa förväntningar.

Då företagets handlingsutrymme i vissa fall blir begränsat av de förväntningar som

ställs, söker företaget ofta manövrera så att de blir så mjukt och oklart formulerade som

möjligt. Detta kan ske t ex genom att företaget "hjälper" intressenten att formulera

utvärderingskriterierna. Då omvärlden är subjektivt upplevd av nyckelaktörer i företaget

blir det dessutom enbart de intressenter som uppfattas som intressenter som får möjlighet

att föra in sina förväntningar i företagets ledningscentrum. Ledningen är inte en passiv

medlare mellan koalitionsmedlemmarna utan den är således i högsta grad aktiv i att söka

påverka koalitionen och intressenterna i övrigt.

2.4

2.4.1

Socialt ansvar

Inledning

När vissa intressenters normativa förväntningar ej är tillgodosedda använder de ofta

uttrycket att företaget ej tar sitt "sociala ansvar". På ett liknande sätt använder många

företagsledare begreppet när de beskriver aktiviteter företaget bedriver på det sociala och
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politiska området. Av flera anledningar vilka vi återkommer till senare använder vi ej

detta begrepp. Då det är så vanligt förekommande krävs dock en kort diskussion.

2.4.2 Begreppet socialt ansvar

Nästan alla artiklar kring begreppet socialt ansvar brukar inledas med två citat. Det

första av Milton Friedman och det andra av någon, för tillfället välkänd, företagsledare.

Vi inleder, för att följa traditionen, med i varje fall det ena citatet:

"to ask the firm to engage in an activity other than singleminded pursuit of
profit, is a fundamentally subversive social doctrine ..:' (Friedman 1970)

Det svenska begreppet socialt ansvar är en direkt översättning av det anglosaxiska social

responsibility. Den mer korrekta översättningen vore dock samhällsansvar. Om vi

betraktar Friedmans citat mot den bakgrunden och därutöver tar i beaktande att många

nordamerikanska företag använder begreppet när man t ex startar program för att hjälpa

narkomaner eller för att stödja kulturella evenemang t ex konstutställningar är det lättare

att förstå Friedmans utgångspunkt. Företag skall enligt Friedman renodlat ha rollen som

drivkraft i den ekonomiska utvecklingen, vilken i sin tur kan skapa förutsättningar i

samhället för välfärd i social mening.

Bra översikter av diskussionen på området socialt ansvar har skett t ex i Wästberg

(1977) och Gray et al (1986), varför vi här enbart kommer att ge några exempel som

visar att begreppet fortfarande har stark livskraft. I den svenska debatten myntades

uttrycket socialt ansvar i form av den s k Åslingdoktrinen (Ljung och Oftedal 1976). I

samband med en aktuell företagskris och eventuell nedläggning uttryckte den dåvarande

industriministern att "företagen (dvs koncernen eller ägaren i detta fall) måste ta sitt

sociala ansvar" dvs att rädda sysselsättningen. Reaktionen från näringslivet var kraftig.

Man hävdade att det varken var ekonomiskt eller socialt ansvarigt att hålla liv i ett

företag som inte bar sig. Fick man inte lägga ner detta var man på sikt tvungen att lägga

ner företag på andra orter eller förhindra expansion på andra områden.

Ett sätt att närma sig begreppet socialt ansvar är att använda de olika synsätt på

organisationer som presenterades i inledningen av detta kapitel. I "the natural selection
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view", vilken bland andra Friedman företräder, har företag ett socialt ansvar för

samhället enbart genom att de skapar ett ekonomiskt överskott som möjliggör tillväxt

i samhällsekonomin. I "the system structural view" innebär det sociala ansvaret i första

hand att anpassa sig till de lagar och normer som finns uppställda eller kan förutses i

framtiden. I "the collective action view" skapas ett socialt ansvar av företaget och de

parter det samverkar med genom förhandlingar och samråd. Det sociala ansvaret kan

betraktas som en del av de "kontrakt" man utformar med aktörer i sin omvärld. I "the

strategic choice view" blir det sociala ansvaret mer ett uttryck för vad företaget eller VD

frivilligt har tagit på sig. Man skapar t ex möjlighet för vissa medarbetare att få ledigt

med betalning från företaget för att göra nytta i något socialt eller kulturellt samman

hang. Man söker även påverka intressenterna i omgivningen så att man av dessa

uppfattas ha det sociala ansvar man själv önskar.

Under 80-talet har debatten kring företagets sociala ansvar gått i delvis nya fåror. Många

undviker begreppet "social responsibility" och talar t ex i stället om vikten av "stake

holder management" (Preston och Sapienza 1990). Fokus har flyttats från företaget och

mer mot individer (Andrews 1989). De aktuella begreppen nu är etik och moral samt

"Det goda företaget" (Hermeren 1989).

2.4.3 Värt perspektiv

I vår föreställningsram använder vi ej begreppet socialt ansvar då vi menar att det har

oklar innebörd samt att det urvattnats genom att man ofta använder det i en politisk

snarare än vetenskaplig debatt. För oss är det uppenbart att företag och företagsledare

har ansvar för sin verksamhet inför kunder, anställda, leverantörer, ägare, stat,

kommuner, allmänhet etc. Detta ansvar växer till stor del fram i en process mellan

företaget och olika koalitionsmedlemmar och intressenter. I huvudsak är det de

normativa förväntningarna från de olika aktörerna man skall försöka tillgodose. Detta

sker dock ej passivt utan företag försöker aktivt påverka situationen så att man får det

ansvar man vill och kan leva upp till. Företag som ej lever upp till sitt ansvar riskerar

förr eller senare problem genom att resursflödena täpps till.

Det är dock intressant att studera varför företagsledare och andra talar om socialt ansvar.

Exempelvis hade IBMs personaldirektör våren 1985 ett föredrag på "The Annual Con-
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ference for Personnel Management". Titeln för hans anförande var "Excellence in social

responsibility". Han beskrev IBMs program för att ge skrivmaskiner till handikappade,

att stödja konserter och andra kulturella evenemang, att donera persondatorer till skolor

och handikappade, att ge donationer till universitet och högskolor, att stödja

utvecklingsprogram i tredje världen osv.

Socialt ansvar innefattade i hans definition således inte t ex företagets relationer till

anställda och kunder eller dess effekter på sysselsättning och miljö. På de områdena

hade företaget enligt hans uppfattning redan policies och aktiviteter, vilka han dock ej

önskade behandla i detta sammanhang. I sin korta motivering till varför IBM sökte

bygga upp "excellence" på de angivna områdena betonade han att olika samhälls

institutioner idag har knappa resurser och att de därför förväntar sig att rika företag

ställer upp. Man vill således uppfattas i omvärlden som "a good citizen".

Cheit (1964) skriver ironiskt om "the Gospel of Social Responsibility as designed to

justify the power of managers over an ownerless system". I vår föreställning är de

områden IBM behandlade under etiketten socialt ansvar inte speciellt viktiga för ett

företag, men vi menar att det är ett intressant symptom på de processer vi tidigare

berört. Vi uppfattar dessa som tydliga försök att på ett enkelt sätt legitimera företagets

verksamhet inför viktiga intressenter för att därigenom säkra kritiska resursberoenden

från störningar i framtiden (Lindblom 1983).

2.5

2.5.1

Strategiprocessen

Inledning

Den första av denna studies huvudfrågor löd "Hur sker formulering, genomförande och

förändring av företagets strategi gentemot dess intressenter?" Eller uttryckt med andra

ord - Hur går strategiprocessen till på detta område? Vi kommer i detta avsnitt att

närmare penetrera denna fråga samt identifiera de delfrågor vi menar man bör undersöka

närmare för att kunna besvara huvudfrågan.

Inom strategi- och businesspolicyområdet har sedan området etablerades i mitten av

1960-talet en diskussion pågått kring företagets strategiutveckling. En stor del av
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debatten har förts kring frågan om strategier växer fram på grund av logiska och ana

lytiska planeringsprocesser eller genom mer ad hoc-betonade förändringar. I det senare

fallet tänks strategier växa fram genom att företag och företagsledare ställs inför och

griper tag i olika problem eller möjligheter. Enbart i efterhand kan man i detta fall

möjligen identifiera en strategi. I en mellanform menar man att den ad hoc-betonade

utvecklingen dock styrs aven övergripande vision - en s k "incremental approach"

(Quinn 1978).

En annan av kärnfrågorna har avsett logiken i processen. "What comes first - strategy

or structure?" (Hall och Saias 1980). Dvs vissa menar att det är strukturella förändringar

t ex i form av ny organisation eller nytt management som initierar förändringar av

strategin. Andra, t ex Chandler (1962) menar att motsatsen är det vanligaste, dvs att det

är den nya strategin som kräver och initierar strukturförändringar. Den tredje kärnfrågan

är huruvida företagsledningen egentligen har några val, dvs "strategic choice" enligt bl a

Child (1972) eller om ett mer deterministiskt synsätt bäst förklarar företagsstrategisk

utveckling.

Huvuddelen av ovanstående diskussion har gällt företagets affårsstrategier. Som framgått

av det inledande kapitlet har vi funnit det intressant att studera motsvarande frågor på

det av oss valda området - företagets intressentstrategier.

2.5.2 Strategiutveckling som en process

Vi betraktar utvecklingen av företagets intressentstrategier som en process (Mintzberg

1988). Enklast kan denna beskrivas ur det perspektiv som föreligger när ett företag ger

sig in på ett nytt affärsområde. I stort innehåller processen då enligt vår uppfattning

följande komponenter:

Den första komponenten är att företagsledningen identifierar en möjlighet att exploatera

ett visst område. Den formulerar en vision för den tänkta affårsenheten som innehåller

både en affårside (mission) och vissa övergripande mål. Den andra komponenten innebär

att ledningen överväger vilka resurser som krävs för att förverkliga visionen. Därefter

utformar den strategier för de aktörer man vill skall bidra med resurserna och därmed
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ingå i den koalition som skall hjälpa dem att uppnå visionen. Avslutningsvis infonnerar,

förhandlar och kompromissar ledningen så att aktörerna knyts upp mer fast i koalitionen.

En rolluppsättning - role set - byggs därmed upp och den operativa verksamheten

påbörjas. Denna rolluppsättning utgör den tredje komponenten. Efter en tid börjar dock

olika problem och dilemmor dyka upp som pockar på ledningens uppmärksamhet.

Kunderna har t ex förväntat sig högre servicenivå än den som erbjuds. Naturvårdsverket

anmärker på att företaget släpper ut mer föroreningar från den nya fabriken än vad som

är tillåtet etc. Ledningen ställs inför dessa dilemman, vilka betraktas som rollkonflikter.

Dessa rollkonflikter utgör den fjärde komponenten.

En mer eller mindre medveten process rörande tolkning av orsaker samt identifiering och

utvärdering av alternativa handlingsmöjligheter utgör den femte komponenten. Denna

kan medföra en respons genom val och genonlförande av strategier för att lösa dessa

konflikter. Eventuellt krävs även anpassning eller förändring av de övergripande

visionerna.

Genom de valda strategierna sker förändringar i rolluppsättningen, t ex genom att nya

aktörer träder in som ersättare för dem som dragit sig ur eller att man påverkar lag

stiftningen så att aktörerna ställer andra normativa förväntningar. Schematiskt beskrivs

huvudkomponenterna i den tänkta processen enligt figuren nedan.
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VISION
- mission!affärside
- övergripande mål

1
INTRESSENTSTRATEGIER
- val av responser
- aktiviteter

FÖRETAGSLEDNINGENS
UPPMÄRKSAMHET
- identifiera aktörer
- tolka rollkonflikter
- analysera orsaker
- identifiera och utvärdera

handlingsalternativ

ROLLUPPSÄTI'NING
- aktörer
- resursutbyten
- infoutbyten
- förväntningar
- makt

ROLLKONFLIKTER /
- dilemmor
- problem
- möjligheter
- legitimitetskriser

Figur 5: Strategiprocessens huvudkomponenter

I de följande avsnitten kommer vi att mer i detalj gå igenom de olika komponenterna

i denna tänkta strategiutvecklingsprocess. Logiken i modellen, dvs var förändringar

initieras och i vilken följd de olika stegen tas är en av kärnfrågorna. Till denna

återkommer vi senare.

2.5.3 Vision

Begrepp som vision, affärside, mission, syfte, verksamhetsinriktning och mål används

ofta i olika sammanhang som synonyma begrepp. Grundfrågan har som Andrews (1965)

säger tf ••• to do with the choice of purposes. fl Med andra ord att välja de områden och

de aktörer man skall inrikta sig på och den verksamhet man skall bedriva för att

exploatera dessa områden. Normann (1975) använder begreppet affärsid6 i detta

sammanhang. Med val av affärside menar han i första hand att välja kunder/marknader/

nischer samt att besluta om vilka produkter och särpräglad kompetens man skall erbjuda.

Beckerus och Edström (1988) definierar visionen som den utmaning företaget ser fram-
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för sig, det mål som organisationens energi skall kanaliseras mot som ett affärssystem.

Visionen handlar, enligt deras uppfattning, ytterst om föreställningar om världen och

människor, om utveckling och rationalitet, om att vara "till nytta" för omvärlden. Med

intryck från Bennis och Nanus (1985) samt Leavitt (1986) beskriver de visioner som den

kritiska länken mellan ledare och företag.

Visionen utgör med vårt synsätt företagsledningens idealiserade bild av den framtida

rolluppsättningen. Med andra ord identifieras de väsentligaste aktörerna, resursutbytena

med dessa, förväntningsnivån etc. Att formulera en vision är således enligt vår

uppfattning frågan om att formulera ett syfte för verksamheten som kan ligga som grund

för hela koalitionens verksamhet. Ofta finns det förutom själva grundsyftet vissa andra

syften för verksamheten. Det vill säga man har identifierat andra områden (aktörer) som

väsentliga eller oumbärliga som en del i den tänkta utvecklingen. Av avgörande vikt är

att det även finns vissa övergripande mål man vill uppnå, t ex n1arknadsandelar, tillväxt

eller vinst.

2.5.4 Intressentstrategier

I vårt synsätt är intressentstrategiema avgörande för att man skall kunna bygga upp den

resursbas som krävs för att den övergripande visionen skall kunna nås. För varje aktör

i koalitionen finns en strategi mer eller mindre genomtänkt och uttalad. Ofta utforn1as

mer formella eller manifesta strategier enbart inriktade på den centrala aktören 

kunderna på marknaden. Man definierar vilka kunder man skall nå, vad man vill uppnå

i form av resursutbyte och hur detta skall gå till. Detta brukar benämnas produkt

marknads-strategier.

Ibland har dock strategibegreppet utvidgats till att omfatta även andra aktörer. För att

säkerställa finansiella resurser utformas en finansstrategi. För att säkerställa att rege

ringen inte försvårar verksamheten utformas en lobbying-strategi. För att säkra sin

personalförsörjning i ett konkurrensutsatt arbetsmarknadsläge arbetar många företag med

begreppet personalstrategier (SPF 1989).

Många t ex Lorange (1980), använder begreppet funktionsstrategier för strategier på

dessa områden. Vi är dock tveksamma till detta begrepp då vi anser att strategier av
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denna karaktär är övergripande ledningsfrågor som hanteras på högsta nivå. Ofta blir

funktionsstrategierna snarare enhetens eller funktionens egna utvecklingsstrategier.

Jacobsson (1989) diskuterar mot bakgrund av Dowling och Pfeffer (1975) tre strategier

företag teoretiskt kan använda för att skapa överensstämmelse mellan krav från olika

aktörer och det egna agerandet: genom att företagen anpassar sig till de regler och krav

som finns; genom att företagen påverkar reglerna och kraven som de i sin tur skall

anpassa sig till eller att de bygger upp "fasader" som ger intryck av att företagen

anpassar sig till externa krav även om så ej är fallet.

Strategierna är ofta komplexa och innehåller många dimensioner. Normann (1975) och

Rhenman (1974) använder begreppet mekanismer i detta sammanhang. Vi har med viss

influens av dem och av Pfeffer och Salancik (1978) identifierat följande huvudtyper av

strategier: dominans-, koordinerings-, undvikande-, förträngnings-, anpassnings-,

informations- och politiska strategier.

Dominansstrategier innebär att man söker hantera aktörer som har stor makt över

företaget grundat på att de har eller kan kontrollera en livsnödvändig resurs. Med

dominansstrategier ändrar man sina resursberoenden genom fusioner, uppköp, diver

sefiering eller tillväxt inom befintliga verksamheter. Genom att t ex förvärva de företag

som distribuerar produkterna har man ökat företagets makt på bekostnad av de tidigare

distributionsföretagens.

Koordineringsstrategier innebär att man med förhandlingar och ömsesidigt samråd

söker uppnå en samordning. Ofta medför det att man når en förhandlingsuppgörelse

vilken innebär eftergifter och vinster vad gäller både makten (resursberoendet) och de

strategiska förväntningarna. Exempel på hur detta kan ta sig konkret uttryck är joint

ventures, personsamarbete i ledningen, vilket i vissa fall kan kallas kooption samt

organiserat samarbete med andra aktörer i form av allianser av typ associationer,

koalitioner och karteller.

Anpassningsstrategier innebär att man förändrar den egna rollen och de egna för

väntningarna till att överensstämma med - avbilda eller komplettera - någon viktig
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koalitionspartner. Konkret kan detta ta sig uttryck i att man skapar en speciell avdelning

eller enhet som har som speciell uppgift att tillfredsställa intressenten. Klagomur,

personalavdelning, "investors relations" och miljövårdsavdelning är exempel på detta.

Politiska strategier innebär att man söker påverka koalitionsmedlemmar och andra

intressenter, t ex politiker när det gäller dessas i huvudsak normativa förväntningar på

företaget. Detta kan ske genom lobbying, där man söker förändra spelreglerna i fonn av

lagar och andra restriktioner. Det är lika vanligt att företag söker skapa restriktioner för

andra på marknaden t ex genom skatter, avgifter och tullar, som att de försöker få bort

de restriktioner som begränsar den egna handlingsfriheten. Det finns även exempel på

att man använder sig aven viss intressents makt eller legitimitet för att påverka andra

intressenter.

Informationsstrategier innebär att man etablerar eller säkrar en resursutbytesrelation

genom att med information påverka en aktörs i huvudsak prediktiva förväntningar på

företagets verksamhet. Detta kan ske t ex genom delårsrapporter till aktieägarna eller

imageskapande annonskampanjer.

Undvikandestrategier innebär att man använder mer taktiska överväganden för att

undvika inflytande. Detta kan ske genom att man spelar ut intressenter mot varandra,

hemlighåller viktig information, hävdar att man är i en situation med begränsad

handlingsfrihet, att begränsa handlingsfriheten för andra genom att söka förändra lagstift

ningen eller att behandla en part i taget. Med det senare avses att man tar deras för

väntningar på allvar under en tid och därefter övergår till att tillgodose någon annan

aktörs förväntningar.

Förträngningsstrategier innebär att signaler förnekas eller undertrycks för att få bort

dilemmat eller rollkonflikten från ledningens bord. I och för sig är dylika hämmande

mekanismer väsentliga för att t ex ge ledningen tid åt att ägna sig åt viktigare frågor.

Om de fungerar omedvetet och sållar felaktigt är det dock en riskabel strategi. Ett

exempel på detta är den s k Facit-krisen där signaler tidigt fanns på ett teknologiskt

genombrott för elektroniken (Starbuck m fl 1978).
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Det bör observeras att det är vanligt att man använder kombinationer av olika strategier

eller att man prövar en strategi och om denna ej är framgångsrik försök med en annan.

2.5.5 Rolluppsättningen

I ett tidigare avsnitt i detta kapitel har vi relativt utförligt gått igenom teorin bakom den

modell som utgör grunden för vår föreställningsram. Här kommer vi därför i första hand

att summera den diskussionen. Företaget är en arena för en koalition av olika aktörer.

Dessa har ett visst resursutbyte och informationsutbyte. Grundat på resursberoende

förhållanden kan de ha större eller mindre makt i koalitionen.

Företaget har en rolluppsättning - role set- med en roll för varje aktör. Rollen består av

de nonnativa och prediktiva förväntningar aktören har på företaget. Dessa förväntningar

är de avgörande styrfaktorerna för företaget. Ledningen både tar emot och agerar med

hänsyn till dessa förväntningar och söker själv aktivt påverka de andra aktörernas

förväntningar.

Utanför koalitionen finns andra aktörer - intressenter - vilka kan vara viktiga pga att de

kan vara potentiella koalitionsmedlemmar alternativt att de kan kontrollera eller påverka

resursutbytesrelationerna. Ett försök att schematiskt beskriva en dylik rolluppsättning för

ett företag görs i figuren nedan:
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Infonnation Förväntningar Makt

I koali
tionen

Övriga
intres
senter

1. Ägare
2. Långivare
3. Ledning
4. Kunder
5. Leverantör I
6. Leverantör II
7. Anställda
8. Fack
osv

1. Staten
2. Reg politiker
3. Kommun
4. Konkurrenter
5. Universitet
6 Miljögrupper
osv

Bi- Ut
drag byte

Bi- Ut
drag byte

Norma- Predik-
riva tiva

Figur 6: En schematisk modell för analys av rol/uppsättningen för ett företag

Denna modell är ett mer utvecklat analysverktyg jämfört traditionella modeller för

"stakeholder management" t ex Preston och Sapienza (1990) eller Clarkson (1991), då

maktfrågor och förväntningar behandlas. Modellen är utfonnad så att den skulle kunna

användas som ett diagnostiskt instrument. Man kan med andra ord använda den för att

i en företagsledning för varje aktör gå igenom vilka resurser han bidrar med, vad han

får ut, hur och vilken infonnation han får, vilka förväntningar och vilken makt han har

samt vad han förväntas göra t ex gå ur koalitionen eller öka resursbidraget. Ofta krävs

att man spjälkar upp eller segmenterar de olika huvudgrupperna av aktörer i mindre

avgränsade kategorier eller rent av som individuella aktörer. Exempelvis krävs ofta att

man detaljstuderar olika konstellationer i ägarkretsen. I kapitel 9 använder vi denna

modell för att analysera rollsystemen i våra två fallföretag.
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I en rolluppsättning enligt den som skisseras ovan förekommer ett stort antal potentiella

rollkonflikter. Fackklubben på ett företag kan t ex förvänta sig att företaget använder

sina vinster för att investera så att sysselsättningen ökar. Ägarna å sin sida kan förvänta

sig att investeringarna istället används för att öka produktiviteten och därigenom minska

personalbehovet. Ett annat exempel kan vara att aktieägarna har normativa förväntningar

att företaget skall ha snabb tillväxt både när det gäller omsättning och resultat. Deras

prediktiva förväntningar på företaget i dessa avseenden är kanske betydligt lägre.

Vi har ovan med två exempel försökt spegla två huvudtyper av rollkonflikter: Inter role

konflikter och lntra role-konflikter.

Inter-role-kon'flikter, dvs konflikter mellan roller, orsakas av att olika aktörer i

koalitionen har olika förväntningar på en viss aspekt av företagets verksamhet. I

huvudsak är det de normativa förväntningarna sonl är intressanta i detta sammanhang.

De områden ("strategiska aktivitetsområden") konflikterna kan avse behandlades på

sid 43. Dessa konflikter mellan företagets roller gentemot olika aktörer i koalitionen

måste hanteras om de kan orsaka att resursutbytet störs.

Intra-role-konflikter, dvs konflikter inom en roll, innebär att en aktörs normativa

förväntningar på en viss aspekt eller ett visst område av företagets verksamhet ej

stämmer överens med dennes prediktiva förväntningar. Dylika gap i förväntningarna

leder, om de är väsentliga för aktören i fråga, förr eller senare till en anpassning. Denna

kan ske aktivt genom att man lämnar koalitionen eller påverkar företaget så att de

prediktiva förväntningarna kan ändras gentemot de normativa. En mer passiv anpassning

är lika vanlig, dvs man ändrar sina förväntningar (de normativa och/eller de prediktiva)

så att en överensstämmelse sker. Hur och om aktören agerar är dock beroende av i

vilken grad han prioriterar området. En annan form av passiv anpassning är därför att

man förändrar sina värderingar och prioriterar området lägre.

Ett sätt att identifiera rollkonflikter av dessa slag är att använda nedanstående

schematiska modell. I denna ges exempel på hur ett företag skulle kunna analysera två

av sina strategiska aktivitetsområden:
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Kunskap Förväntningar
om Norma- Predik-
området tiva tiva

Priori
tering
avom
rådet

Makt Potentiella roll
konflikter
Inter role lotra role

Figur 7: En schematisk modell tör analys av tänkbara rollkonflikter.

Denna modell är jämfört traditionella "issue management" modeller t ex Ansoff (1980)

och Greening (1991) mer inriktad på att identifiera och förstå de kritiska frågor som

genereras bland intressenterna än på att lösa akuta problem. Det är vid en analys enligt

ovanstående modell viktigt att observera att många aktörer är intresserade av och har

förväntningar inom flera olika områden.

Rollkonflikter som ej får någon lösning riskerar att utlösa krisartade situationer. Dylika

legitimitetskriser kan uppstå på tre "nivåer". Om företagsledningens egna prediktiva och

nonnativa förväntningar på företagets utveckling ej stämmer överens uppstår en

personlig legitimitetskris. Effekten av detta kan t ex bli handlingsförlamning i

ledningsgruppen. Om de prediktiva och nonnativa förväntningarna ej stämmer överens

hos viktiga aktörer i koalitionen kan en legitimitetskris för ledningen utlösas. Effekten

av denna kan bli att aktörer drar sig ur. Om å andra sidan viktiga aktörer utanför koali-
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tionen har nonnativa och prediktiva förväntningar som ej stämmer överens kan en

legitimitetskris uppstå för hela koalitionen. Effekten härvid kan bli att intressenterna går

in och söker påverka resursflödena.

2.5.7 Företagsledningens uppmärksamhet

För att företagsledningen skall kunna fonnulera en vision för företaget, välja strategier

för att knyta upp lämpliga aktörer till koalitionen, hantera rollkonflikter och undvika

allvarliga legitimitetskriser är dess kognitiva fönnåga, eller som vi valt att kalla det, dess

uppmärksamhet enligt vår föreställning av avgörande betydelse (Stubbart 1989). Vi

menar att man måste kunna identifiera de relevanta koalitionsmedlemmarna och

intressenterna samt ha en god uppfattning om de nonnativa och prediktiva förväntningar

dessa har på företaget. De maktrelationer som byggs upp, grundade på resursutbytes

relationerna och eventuella allianser mellan aktörerna i koalitionen är även ett viktigt

område för ledningen att uppmärksamma. Krackhardt (1990) använder begreppet "meta

power" eller "the power of power", dvs om man känner till vilken makt andra har ökar

det ens egen makt.

De olika kognitiva processer som är aktuella i dessa sammanhang beskriver Anderson

(1985) som att hantera infonnation genom: 1. Varseblivning/perception/, 2. Kodning, 3.

Lagring, 4. Återvinning och 5. Tolka/dra slutsatser. Detta synsätt på kognitiva processer

har sin grund inom psykologin. Inom organisationsforskningen hävdar många, t ex

Weick (1979) att dylika processer inte är av denna logiska karaktär utan är mer diffusa.

Ett begrepp som därvid används är "kognitiva kartor" eller "cognitive mapping".

Stubbart och Ramprasad (1988) samt Isenberg (1984) menar att dylika kartor är

komplexa och innehåller såväl data, kunskap som värderingar och attityder.

Företag har som stöd för dessa processer dels vissa formella system, t ex planerings- och

infonnationssystem, dels chefernas och medarbetarnas personliga kognitiva kapacitet.

Under de senaste åren har intresset för kognitiva aspekter på företagsledningsgfrågor

kraftigt ökat (Löwstedt 1989). Flera studier har varit inriktade på att identifiera vad som

särskiljer företagsledare från andra i deras sätt att tänka eller hur de uppfattar, tolkar och

strukturerar infonnation. Ett exempel är Jaques (1986) som menar att ett nyckelbegrepp
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är individens förmåga att hantera olika tidsperspektiv. Streufert (1984) jämförde hur

företagsledare och andra med i stort sett samma intelligens löste komplicerade be

slutsproblem. Företagsledarna utmärkte sig genom att ha en högre kapacitet att

differentiera och integrera information.

Isenberg (1984) fann vid jämförelse mellan högt begåvade studenter och företagsledare

att de förra var snabbare att placera in fakta i visst fack. Cheferna var inte lika snabba

att kategorisera. Cheferna hade dock större förmåga att gå från en abstrakt nivå till en

konkret och sedan tillbaka. Isenberg misstänkte även att cheferna ägnade mindre tid åt

enskilda informationsbitar och större uppmärksamhet åt att sätta samman helheter.

Cheferna låg ofta några steg före genom att de började planera aktiviteter för att lösa ett

problem långt tidigare i tankeprocessen än vad studenterna gjorde. Det förefaller även

vara en överensstämmelse bland de forskare som nämnts ovan att chefer utformar

strategiska planer men att enbart de inledande skedena är genomtänkta i detalj. De

senare delarna lämnas oklara i avvaktan på ytterligare information eller på att en motpart

presenterar något som ser ut som en bättre möjlighet.

Ofta begränsas dock ledningens förmåga att ta emot, tolka och använda infonnation.

Åtskilliga exempel (Kiesler och Sproull 1982) har givits på blockeringar eller störningar

i de kognitiva processerna som medför allvarliga konsekvenser för företaget. I kapitel 3

diskuterar vi vissa av dessa svårigheter och sätt att öka uppmärksamheten eller den

kognitiva förmågan. Bland de instrument som kan vara aktuella i detta sammanhang är

informations- och planeringssystem, organisationsstruktur, managementutbildning etc.

2.6 Intressentstrategier · några sammanfattande
nyckelfrågor

Ledningens uppgifter i den strategiska utvecklingsprocess som skisserats ovan är

sammanfattningsvis:

Att samla och hålla ihop en ledning som kan formulera en vision om vad

företagandet skall gå ut på, dvs en "mission" affårside samt vissa övergripande

mål vid realiserandet av denna.
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Att samla och hålla ihop en koalition av aktörer som med sina bidrag

säkerställer det resursutbyte som krävs för att företagets "vision" skall kunna

uppnås.

Att säkerställa att koalitionen uppfattas som legitim i omvärlden så att inte

några intressenter får anledning att gå in och störa eller förändra resursutbytena.

De två senare punkterna säkerställer man genom att med det helhetsperspektiv som

visionen utgör utforma och genomföra strategier gentemot de olika intressenterna såväl

i koalitionen som utanför. Därvid gäller att välja sådana strategier att tänkbara eller

uppkomna rollkonflikter, dvs förväntningsskillnader på företagets verksamhet inom en

roll eller aktör eller mellan olika aktörer minimeras.

För att företaget skall lyckas hantera rollkonflikter genom lämpliga strategier är enligt

vår uppfattning ledningens kognitiva förmåga eller uppmärksamhet av avgörande be

tydelse. Att bygga upp en förmåga att uppfatta, tolka och förstå de förväntningar som

ställs på företaget är således centralt i detta sammanhang. Fungerar ej dessa kognitiva

processer på ett tillfredsställande sätt är riskerna stora att rollkonflikter ej uppfattas eller

misstolkas varvid ingen eller felaktig strategi sätts in.

Sammanfattningsvis har vi ställt upp ett antal påståenden eller "teser". De tre första är

uttryckta som möjliga risker eller kriser som kan uppstå om ledningen ej har erforderlig

ledningsförmåga. Den fjärde speglar å andra sidan vår hypotes att de kognitiva

aspekterna har ett avgörande inflytande på ledningsförmågan.

*

*

*

Om ledningen inte lyckas att formulera en vision för företaget så att de egna

normativa och prediktiva förväntningarna på företaget stämmer överens blir den

handlingsförlamad - en personlig legitimitetskris.

Om ledningen inte lyckas att utforma sådana strategier att de i koalitionen

befintliga aktörernas normativa och prediktiva förväntningar på företaget

stämmer överens hamnar företaget i en kris - en legitimitetskris för ledningen.

Om ledningen inte lyckas att utforma sådana strategier för viktiga intressenter

i omvärlden att deras normativa och prediktiva förväntningar på företaget

stämmer överens hamnar koalitionen i kris genom att intressenterna går in och

söker påverka resursutbytena - en legitimitetskris för koalitionen.
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Avgörande för företagets fönnåga att bygga upp framgångsrika intressent

strategier är dess uppmärksamhet eller kognitiva fönnåga, dvs fönnågan att

uppfatta andra intressenters förväntningar, att tolka dessa samt att agera utifrån

dem.

Vi kommer senare i rapporten att diskutera huruvida resultaten från vårt forskningsarbete

stödjer eller talar emot dessa påståenden. I huvudsak kommer vi att behandla detta i

kapitel 9. Vi kommer där och i det avslutande kapitlet att utifrån vår empiri även

diskutera och söka besvara följande mer explorativa frågor kring företagens

intressentstrategier:

1. Vilken betydelse har företagets intressentstrategier för företagets totala

strategiska utveckling?

Är intressentstrategierna exempelvis, som Andrews (1980) menar, strategier för att lösa

restriktioner för företagets affärsmässiga agerande? Eller är intressentstrategierna mer

taktiska manövrar för att hantera "issues" av social och politisk karaktär, som kan störa

eller hota företagets överlevnad och ekonomiska ställning som t ex Ansoff (1980)

menar? Är intressentstrategierna företagsledningens angreppssätt för att ge företaget en

image av socialt ansvar hos intressenterna och dänned legitimitet från dessa? Eller är

intressentstrategierna uttryck för företags och företagsledares djupare ambitioner att

skapa ett företag med hög grad av etik, moral och ansvarstagande enligt Etzioni (1988)?

2. Vilka strategier har företagen använt gentemot de olika intressenterna samt vad

kan förklara valet av strategier?

Vilka av de olika typer av strategier som vi diskuterat ovan (dominans-, koordinering-,

förträngning etc) förekommer i de studerade företagen? Kan vi hitta något mönster bland

dessa? Är några strategityper vanligare än andra, dvs som Ackoff (1981) hävdar att

någon strategityp dominerar?

Kan ett detenninistiskt eller voluntaristiskt perspektiv förklara valet av strategier?

Genereras strategierna på makro- eller mikronivå, dvs inom en större krets eller nätverk

alternativt från en individ (företagsledare) eller organisation? Kan intressentstrategier
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vara av typen generella recept som Spender (1989) samt Porac m fl (1989) menar finns

i branschen och omvärlden, vilka företagen kopierar eller lånar av varandra eller är det

unika angreppssätt som enskilda företag utvecklar?

3. Hur går strategiförändringsförloppet till i stora drag?

Är strategiförändringsförloppet av rationell, logisk, analytisk och planerande karaktär

som t ex Ansoff (1991) och Lorange (1980) funnit, eller är det en rörigare process där

makt, känslor, förväntningar etc är dominerande t ex enligt Mintzberg (1990) och

Stymne (1975)? Styrs strategiförändringsförloppet av ledningens övergripande vision

enligt Beckerus och Edström (1988) eller sker strategifonneringen mer incrementellt och

ad hoc som Quinn (1978) uppfattat. Kan vi identifiera en uttalad strategi som ligger

bakom eller är det mer aven ström av händelser och aktiviteter där man först i efterhand

kan utläsa en strategi (Mintzberg 1978).

Sker utformningen av intressentstrategierna i särskilda enheter eller subsystem som

Quinn (1978) menar eller är det frågor som hanteras på högsta ledningsnivå? Sker

strategiförändring först och strukturella förändringar därefter som t ex Chandler (1962)

menar eller är logiken den omvända?

4. Vilka faktorer kan vara avgörande för företags förmåga att utveckla framgångs

rika intressentstrategier?

Är den avgörande faktorn för företagets förmåga att utveckla framgångsrika intressent

strategier företagsledningens kognitiva förmåga, dvs dess kunskaper och uppmärk

samhet? Eller är de avgörande faktorerna handlingskraft, karisma och politiska talanger

som exempelvis Selznik (1957) menar? Är avgörande faktorer företagets regler,

procedurer och struktur eller är det mera fråga om kultur eller lärprocesser (Greening

1991)?

Det bör noteras att en av de frågor som brukar betraktas som central inom detta område,

dvs frågan om vissa strategier är effektivare än andra, inte är central i denna studie.

Lawless och Finch (1989) lyfter exempelvis fram de två centrala nyckelfrågorna inom

området organisation och omvärldsrelationer: "1. the fit between a firms' s strategy and
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its environment: the question whether some types of strategy are better suited to certain

kinds of environment and whether others simply should not be followed. 2. the other

dimension is managements role in shaping a firm' s direction, Le. - whether managerial

choice or environmental forces determine a firm's success and its survival." Den senare

frågan kommer vi att behandla relativt noga. Den första frågan har vi dock ej underlag

för att diskutera djupare. Översiktligt kommer den dock att beaktas vid analysen i

kapitel 9.

Detta kapitel har haft avsikten att diskutera våra företagsteoretiska utgångspunkter, både

som underlag för den "kontextuella teorin" för planeringsexperimenten och för att

diskutera frågan hur formulering, genomförande och förändring av företagets

intressentstrategier går till. Vi har därvid sökt beskriva både de aktuella forsknings

fronterna och de ställningstaganden vi har gjort.

Mot bakgrunden av de sociala och politiska utmaningar av olika slag som beskrevs i

föregående kapitel krävs således, enligt vår uppfattning, att företag bygger upp sin

tolknings- eller responsfönnåga. Det krävs en ideologisk och kognitiv reorientering, så

att man kan se och förstå andra aktörers utgångspunkter och värderingar. En ökad

förmåga att förstå och hantera politiska processer behövs för att kunna samverka med

och påverka andra aktörer.

Detta kan ske genom att infonnations- och kommunikationssystem byggs upp med vars

hjälp man kan observera den sociala och politiska såväl som den kommersiella och

teknologiska världen samt som kan underlätta kommunikation och samverkan med andra

aktörer. I det följande kapitlet ämnar vi behandla dessa aspekter på företagsledande

närmare.
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KAPITEL 3 EN INTERAKTIV PLANERINGSMODELL

3.1 Inledning

Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en bild av den bakomliggande teorin för de

planeringssystem som utvecklats och prövats i denna undersökning. Kapitlet berör

således den andra av studiens huvudfrågor - är planering och speciellt en mer interaktiv

planering ett kraftfullt instrument för företag att utveckla framgångsrika intressent

strategier?

Kapitlet ägnas inledningsvis åt en översiktlig genomgång av olika administrativa tekniker

som skulle kunna vara tänkbara redskap för att öka företags uppmärksamhet mot eller

kognitiva förmåga att hantera sociala och politiska frågor. Bland de tekniker som

kommer att behandlas är organisationsutveckling, planerings- och informationssystem

samt belöningssystem. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas de "sociala" tekniker

som utvecklats under de senaste åren, t ex social accounting och social audit.

Huvuddelen av kapitlet behandlar några olika synsätt på begreppet planering, vilket är

centralt i denna studie. En diskussion förs kring de egenskaper eller dimensioner i en

planerings- process som låg till grund för utformningen av de tre experimenten. Med

andra ord beskrivs och motiveras den övergripande designen av de tre planerings

systemen.
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Kapitlet avslutas med ett antal frågor eller "teser" kring planeringssystemet vilka vi

senare i rapporten kommer att söka besvara.

3.2 Några alternativa angreppssätt

Behovet av att förbättra företags uppmärksamhet, dvs förmåga att samla in och tolka

information om företagets situation och olika aktörers förväntningar har behandlats i de

tidigare kapitlen. Vi betonade där således kognitiva aspekter på företagsledning. I detta

avsnitt kommer vi att kort diskutera några administrativa tekniker företag kan använda

för att förbättra sin förmåga på detta område. De exempel som kommer att ges

behandlar specifikt de sociala och politiska områdena av företagets verksamhet.

Som framgått av tidigare kapitel valde vi en planeringsansats för att se om den skulle

bidra att öka företagsledningens kognitiva förmåga. Detta var naturligtvis inte ett helt

självklart angreppssätt. Problemet skulle mycket väl tärtkas vara lösbart med andra

administrativa tekniker t ex förändringar i organisationsstruktur, policies, procedurer,

belöningssystem eller genom t ex utbildnings- eller organisationsutvecklingsansatser. I

detta avsnitt kommer kort diskuteras de alternativa angreppssätten. Först dock något om

de kognitiva problemen.

Kiesler och Sproull (1982) identifierade vid en litteraturgenomgång av området tre

teoretiska föreställningsramar som kan bidra till att förstå de kognitiva processerna.

Social perception t ex Brunswick (1952) och Kelley (1973) ledde fram till att de

formulerade följande satser:

1. När chefer tolkar orsaker dominerar överdrifter och viljan att hitta en enda

orsak deras analyser.

2. När chefer tolkar orsaker kommer externa förhållanden, dvs förändringar i

omvärlden snarare än aktiviteter i deras egen organisation att dominera.

3. När chefer tolkar orsaker kommer livfulla händelser eller lyckosamma till

fälligheter att vara överrepresenterade vid orsaksförklaringar till förändringar

i omvärlden.

4. Automatiskt (dvs ej styrt eller medvetet) sökande efter information kommer att

påverka orsaksbedömningen i förhållande till hur framträdande och permanenta

olika händelser är.
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Med infonnationsbehandlingsteorier typ Nisbett och Ross (1980) som grund formu

lerades Kiesler och Sproull följande satser:

5. Chefer arbetar med mentala bilder av verkligheten. Dessa utgörs i större

utsträckning av bilder aven historisk omvärld snarare än av den nuvarande.

6. Eftersom chefer bäst tar in information som är mindre avvikande är det troligt

att större omvärldsförändringar ej beaktas.

7. Bara om chefer utvecklar planer för extrema omvärldsförändringar är det troligt

att de kommer att tackla dylika extrema förändringar.

Med utgångspunkt från teorier om social motivation formulerade Kiesler och Sproull

följande tre satser om hur chefer tar emot, tolkar och använder information:

8. När chefer tar emot information om omvärlden, som styrker deras egna före

ställningar, kommer de att tro att denna information är diagnostisk.

9. När chefer är mycket involverade i någon viss situation är de relativt benägna

att bortse från infonnation om omvärlden som är till förfång för den situa

tionen.

10. Bara om chefer är positivt beredda att arbeta i en snabbt föränderlig social

omvärld kommer de att mentalt ta in information om extrema omvärldshän

delser.

Enligt vår föreställning skulle således planering vara en effektiv teknik för att underlätta

för företagsledningar att undvika dylika problem. Speciellt en mer interaktiv planering

som bygger på medverkan från de berörda, som utgår från ett helhetsperspektiv och som

genomförs i en kontinuerlig planeringsprocess uppfattade vi skulle kunna lösa en del av

dessa kognitiva dilemman. Stöd för denna föreställning gav bl a Ackoff (1974, 1981),

Hedberg och Jönsson (1978) samt Mason och Mitroff (1980).

Företagets övergripande struktur utformas med hänsyn till koalitionen och den

rolluppsättning som finns. Exempelvis måste ansvariga chefer få arenor som gör att de

har möjlighet till samverkan med viktiga aktörer. Om t ex utformningen aven organi

sation för ett affärsområde innebär att den resultatansvarige chefen är geografiskt skild
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från produktionsenheterna är risken stor att hans uppmärksamhet minskar när det gäller

förväntningar från lokala fackklubbar och anställda i produktionen.

För att pennanent kunna hantera vissa frågor kan särskilda enheter skapas. Ett exempel

på detta är vissa samrådsorgan för personalrelaterade frågor. Andra exempel är enheter

för "investors relations", skyddskommitteer och kundtjänstenheter. I en studie som

Greening (1991) gjorde av 103 företag i tre olika branscher i USA fann han ett starkt

samband mellan tryck från olika intressentgrupper (media, miljögrupper etc) och

strukturella förändringar i berörda företag. För att hantera dylika "issues" var en vanlig

lösning att bygga upp hanterande eller modererande enheter.

Gemensamma samverkansorgan kan byggas upp som en del av den traditionella

strukturen eller som parallella enheter för att löpande kunna utbyta erfarenheter.

Projektgrupper är ofta förekommande. Dessa kan etableras för att hantera speciella

frågor under en avgränsad tid.

Detta var således några exempel på vissa organisatoriska överväganden som kan göras

för att bättre kunna bygga upp företags, främst kognitiva, förmåga att hantera sociala och

politiska frågor.

Fönnågan i företaget att hantera sociala och politiska frågor kan stödjas och underlättas

med policies och procedurer. Exempel på dylika aktiviteter är checklistor vid

investerings-, omorganisations- och omlokaliseringsbeslut för att säkerställa att vissa so

ciala och politiska frågor beaktats. Personalpolitik kan utformas så att den stödjer

anställdas medverkan i samhällslivet och i olika politiska organ. Handböcker tas fram

för hur vissa frågor t ex konsumentklagomål skall hanteras. Ett exempel är kvalitets

säkringsmanualer. Samhällsekonomiska kalkyler genomförs ibland vid stora och politiskt

känsliga beslut. Befattningsbeskrivningar kan utformas så att ansvar för vissa sociala och

politiska frågor markeras. Rekryteringspolicy där man tar hänsyn till i detta sammanhang

relevanta erfarenheter är ytterligare ett exempel.

Med utbildning görs ofta insatser för att utveckla kompetens att hantera olika ak

törskategorier. Genom att utbilda personal med kundkontakter t ex genom s k service-
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kurser ökas förmåga att hantera aktören, kunden. På motsvarande sätt får chefer ut

bildning i ledarskap för att kunna samverka bättre med sina medarbetare. Företagsledare

får via interna seminarier eller externa managementprogram verktyg för att hantera andra

externa intressenter. Genom det naturliga lärandet i arbetet och på fritiden växer det

fram en stor del av kunskapen att tolka och hantera de olika aktörernas förväntningar.

De mer formella informationssystemen i företag är ofta problematiska i strategiska

ledningssammanhang då de oftast primärt är inriktade på interna effektivitetsfrågor och

sällan ger en samordnad bild av företagets relationer till en viss aktör. Ofta finns ett stort

antal olika system som behandlar företagets relationer med en aktör. När det gäller t ex

personalrelationer brukar system rmnas för information om löner, frånvaro, arbetsmiljö,

utbildning, hälsoläge osv. Data från dessa system presenteras dock var för sig och i olika

sammanhang.

Informationssystems innehåll och uppbyggnad är ett område som diskuterats intensivt

inom företagsekonomiområdet. Hedberg och Jönsson (1978) menar t ex att organisa

tioner i föränderliga miljöer har behov av system som uppmuntrar experimentellt

beteende, ger variation i kommunikation och perception samt motverkar stabilitet. Det

krävs informationssystem som är delvis förbryllande ("semiconfusing"). Dessa bör i de

mer mogna faserna av ett företags utveckling ofiltrerat ge information, som är

inkonsistent, ej jämförbar och som används dialektiskt.

Inom strategiområdet är ett ofta återkommande diskussionsämne behovet av nya

informationssystem t ex "environmental scanning systems" och "early warning systems"

(Kylen 1989). Dessa är tänkta att underlätta för företag att på ett tidigt stadium känna

av förändringar hos olika aktörer och i deras omvärld. Ett annat exempel är de förslag

till sociala redovisningssystem "social accounting" eller "social audits" som växt fram.

Dessa beskrivs mer i detalj i ett senare avsnitt. Vissa företag har utvecklat relativt

omfattande system specifikt för t ex personalområdet.

Någon form av formellt eller informellt informationssystem utgör ofta grunden för

planeringsarbete. Planeringssystem lider därför ofta av ungefär samma svagheter som

informationssystem.
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I projektet Societal Strategy (EFMD 1982) menade man att planeringssystem bör

revideras så att de kan omfatta både teknisk-ekonomiska, sociala och politiska

överväganden. Detta skulle kunna innebära:

Etablering av specifika system som t ex "environmental scanning"-system som

kan spåra både socio-politiska och teknisk-ekonomiska trender samt utvärdera

deras påverkan på företaget.

Förändring av procedurer för strategiformulering så att hänsyn tas till sociala

och politiska faktorer för att t ex bedöma de sociala kostnaderna för des

investeringar av uttjänta anläggningar och bedöma sannolikheten för nationali

sering av verksamhet i vissa utvecklingsländer.

Design av både affårs- och samhällsstrategier, dvs sociala ansvarsstrategier för

interna och externa intressenter.

Omdefiniering av strategiska affärsområden för att kunna ta hänsyn till

socio-politiska faktorer.

Förändring av det strategiska planeringssystemet så att detta kan hantera

förändrade politiska realiteter och krav från inflytelserika interna och externa

intressenter.

I gränslandet mellan informationssystemen och planeringssystemen finns, vad gäller

sociala och politiska frågor, system för "issue" management (Wartick och Rude 1986)

och "stakeholder" management (Preston och Sapienza 1990). Bahargava och Speckeen

(1991) föreslår exempelvis en dylik modell med vilken företag kan analysera sina

intressenter och deras krav för att utifrån detta skapa en kultur som präglas av

"environmental action".

För att underlätta samverkan med olika aktörer kan planeringsprocessen även utformas

mer interaktivt som t ex Ackoff (1981) samt Mason och Mitroff (1980) föreslår. I ett

senare avsnitt av detta kapitel kommer vi att behandla detta närmare.

Att öka ledningsfunktionens kognitiva förmåga eller uppmärksamhet kan som framgår

ovan ske med många alternativa angreppssätt. Senare i kapitlet kommer vi att närmare

motivera varför vi har valt att söka lösa problemen ur ett planeringsperspektiv. Huvud-
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argumenten var att man med planering kan stimulera framtidstänkande, få ett

helhetsperspektiv och kan ge förbättrat underlag för att styra och följa upp en

verksamhet. Kombinerades planeringstänkandet dessutom med en integrerad planerings

process i vilken de berörda aktörerna n1edverkade skulle detta enligt vår uppfattning

kunna leda till att några av de ovan behandlade kritiska störningarna i de kognitiva

processerna kunde minska.

3.3

3.3.1

Social redovisning

Inledning

Ett område som haft inflytande på vårt synsätt är de olika försök med sociala

redovisningsmetoder som presenterats de senaste 15-20 åren. Vårt angreppssätt kan dock

ej karaktäriseras som social redovisning då vi betonat planeringsperspektivet. Vi kommer

dock att kort ge en överblick av området.

Debatten kring möjligheterna att utforma sociala redovisningar tog fart i början av

70-talet. Utgångspunkten var den diskussion kring företags sociala ansvar som initierats

aven ökande kritik mot företagen i slutet av 60-talet. Först kom en våg av artiklar som

den tidigare refererade Friedman-artikeln (1970) och "Social Responsibilities of

Business" (Committee for Economic Development 1971). I ett andra steg kom t ex

Linowes (1974) med "The Corporate Conscience". Han föreslog i artikeln system för att

mäta socialt ansvar baserat på marginalkostnader för de aktiviteter som går utanför de

vanliga kostnaderna för att göra affårer. Ett annat exempel är "Getting a handle on the

social audit" (Sethi 1972). Forskare och redovisningspraktiker svarade således snabbt på

de nya kraven "Accountant: account for thyself' (Seidler 1973). I mitten av 70-talet hade

ett stort antal försök att utveckla nya system genomförts. Abt Associated Inc, ett

amerikanskt konsultföretag publicerade t ex 1972 sin mycket uppmärksammade social

audit (Abt 1972). Denna följde helt den traditionella årsredovisningens struktur. I

monetära termer kvantifierades sociala förhållanden till personal, samhälle etc.

Sammanställningar skedde i form av både resultat- och balansräkningar.

I Sverige gjorde vissa stora företag trevande försök inom området. Dessa väckte stor

uppmärksamhet i massmedia (Ljung 1977). I ett mer komplett försök presenterade
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Gröjer och Stark (1978) de två första svenska sociala årsredovisningarna avseende

Fortias respektive Gränges-Nybys verksamhet 1976.

I Europa fick Frankrike 1977 en lag om social redovisning - "bilan sociale" (Blind 1977)

- vilken innebar att alla större företag skulle rapportera cirka 300 indikatorer avseende

primärt personalområdet. I framför allt Tyskland och Holland blev det kutym att de

större företagen årligen presenterade sociala årsredovisningar. Shell är kanske det

vanligaste exemplet (Schreuder 1979). I USA rapporterade 1977 89% av de 500 största

företagen om sociala frågor i sina årsredovisningar (Ernst och Ernst 1978 ). 248 av de

500 hade vid den tidpunkten under de senaste fem åren haft dylik rapportering. Det

genomsnittliga utrymmet i årsredovisningen som gavs sociala frågor var dock bara 0,56

sidor. 32 av dessa 500 företag hade haft separata rapporter om sociala frågor. I Sverige

har idag inget företag en särskild social årsredovisning. Dock har många företag andra

typer av socialt inriktade rapporter t ex personalinriktade rapporter för internt bruk. I

årsredovisningarna brukar cirka en sida ägnas åt personalfrågor.

En gren av området social redovisning som aktualiserats, speciellt i Sverige, de senaste

åren är "human resource accounting". Johanson och Nilson (1992) beskriver t ex ett

antal ansatser inom detta område. Frågor som t ex vad sjukfrånvaro och personal

omsättning kostar företaget eller det ekonomiska utfallet av utbildningsinvesteringen

brukar vara i fokus i dylika redovisningsmodeller. F n pågår en diskussion i Sverige

huruvida man skall införa en lagstiftad skyldighet för företag att redovisa vissa personal

ekonomiska data (Arbetsmarknadsdepartementet 1991).

Det är ingen imponerande utveckling området social redovisning har haft. Vi kommer

nedan att diskutera några tänkbara orsaker till detta. Någon mer utförlig översikt av

området kommer vi ej att ge då fyllig sådan lämnas i t ex RRV (1977), Gröjer och Stark

(1978), Preston (1980) och Gray et al (1986).

3.3.2 Ett problematiskt begrepp

Social redovisning har ofta kommit att förknippas med företagens årsredovisning. En

sådan koppling är inte självklar. Med begreppet redovisning brukar man avse insamling,

bearbetning och rapportering av vissa data (Samuelson 1975). Med andra ord en infor-
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mationsprocess. Social redovisning med den utgångspunkten finns i stor utsträckning.

Företag samlar t ex in data kring miljöfrågor och rapporterar till Länsstyrelsernas

naturvårdsenheter, statistik beträffande de anställda till SCB etc.

När begreppet social audit fördes in av t ex Munroe House (Social Audit 1976) samt

Bauer och Fenn (1972) komplicerades bilden ytterligare. Audit betyder revision aven

verksamhet, dvs en kontroll av att de räkenskaper ett företag presenterar stämmer

överens med vad som verkligen har skett. En dylik revision bruka utföras av någon

utomstående, objektiv bedömare. I vanliga fall aven auktoriserad revisor. I många fall

har dock begreppet social audit motsvarat en social årsrapport som ett företag själv tagit

fram utan medverkan av någon utomstående, objektiv bedömare. Andra t ex Bauer och

Ackerman (1976) använder begreppet processaudit dvs att företaget själv går igenom hur

effektivt man hanterar sociala frågor eller program.

Området social accounting eller social redovisning har således kommit att omfatta en

mängd olika tekniker och synsätt som

a) Cost-benefit orienterade utvärderingar av företag och sociala program som Abt

(1977), Linowes (1974) och Estes (1976) föreslår.

b) Allmänna årsrapporter som Shell, BASF m fl ger ut för att beskriva vad

företaget gör på ett antal olika områden.

c) Genomgång av hur företaget hanterar sociala frågor och sina intressenter som

Bauer och Ackerman (1976), Preston och Sapienza (1990) och Clarkson (1991)

beskriver.

d) Diverse interna eller externa attitydundersökningar som t ex Sethi (1972),

Brooks et al ( 1979) samt Paul och Lydenberg (1992) beskriver.

e) Försök att göra kompletta utvärderingar av företagets relationer med olika

intressenter med användning av olika instrument som t ex Gröjer och Stark

(1978) genomfört.

I den senare ansatsen utfördes först en mervärdesanalys (value added) i penningmässiga

termer i avsikt att studera vad olika intressentgrupper fick ut av företaget. I nästa steg

beskrevs ett antal kvantitativa data för respektive grupp, t ex arbetsmiljödata och kost-
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nader för olika aktiviteter. I ett tredje steg mättes och redovisades vissa mjuka data med

attitydundersökningar, t ex för personalens arbetstillfredsställelse.

3.3.3 Det sociala i en social redovisning

Om nu begreppet "redovisning" är problematiskt är begreppet "social" lika oklart använt.

Dvs vad är i fokus för redovisningen eller revisionen? Vissa, t ex Gröjer och Stark

(1978) menar att social redovisning är den övergripande tennen vilken således omfattar

även den traditionella penningmässiga redovisningen. Andra menar att social redovisning

omfattar personalrelaterade frågor eller relationer till allmänheten i fonn av miljöfrågor,

sysselsättning etc. I de praktiska försök som utförts har nästan alltid olika definitioner

valts. Dierkes (1979) fann vid en genomgång av tyska företags sociala redovisningar stor

spridning i vad man tog upp. De huvudområden som förekom var personalstruktur,

lönefrågor, utbildning, personal-social service, arbetsförhållanden, arbetstillfredsställelse,

medbestämmande, yttre miljö, energifrågor, relation till staten samt relation till allmänhet

och kunder. De personalrelaterade områdena dominerade starkt. Bara några få av före

tagen redovisade sina mål. Peverera och Mathews (1987) och Gray m fl (1986) pekar

på stora kulturella skillnader mellan ansatserna på området. I t ex Tyskland och

Frankrike har rapporterna primärt varit inriktade mot personalfrågor medan man i USA

och Storbritanien mer fokuserat externa frågor t ex miljö och konsumentrelationer.

3.3.4 Tänkbara syften för social redovisning

Preston (1980) tar upp tre olika syften som kan ligga bakom att företag tar initiativ till

social redovisning. Det första är ett mer allmänt behov av "Public Relations", dvs att

mot en bredare allmänhet genom infonnation söka legitimera sin verksamhet. Med dylik

information t ex om sysselsättning, miljö- och säkerhetsfrågor, miljöpåverkan eller

samhällsinsatser kan man påverka olika aktörers förväntningar på företaget så att deras

allmänna bild "image" blir positiv. Detta kan tänkas minska riskerna för att de agerar

så att resursflödena störs. Även Lindblom (1983) samt Guthrie och Parker (1989)

framför detta som ett av huvudsyftena för företagens agerande på detta område.

Det andra syftet kan vara att använda social redovisning eller sociala rapporter för att

svara upp mot specifika interna eller externa gruppers krav på vissa områden. Exempel-
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vis utgör i USA företagens sysselsättning av minoritetsgrupper ett dylikt område. I

Sverige har ett sådant område varit sociala kalkyler i samband med nedläggningar. På

detta sätt kan social redovisning utgöra underlag för kommunikation mellan företaget

och dess aktörer i syfte att komma till rätta med de rollkonflikter som kan finnas, dvs

de utgör en del i den förhandlingsprocess som pågår mellan parterna.

Det tredje syftet är att öka en företagslednings uppmärksamhet på och kontroll av de

sociala och politiska aspekterna av sin verksamhet. Bauer och Ackerman (1976)

använder begreppet "social responsiveness" i detta sammanhang. I en studie som Corson

och Steiner (1974) genomförde var det detta syfte som i första hand nämndes av de

företag som gjorde sociala redovisningar. I våra termer används därvid en social redo

visning för att öka den kognitiva förmågan att ta emot information från aktörerna samt

för att kunna välja och utvärdera lämpliga strategier.

Ett fjärde tänkbart syfte, som vi tycker oss ha observerat, är att informationen och

rapporterna används som underlag för företagsinterna strider och kamp om resurser.

Exempelvis används ansatserna kring "human resource accounting" ofta av personal

funktionen och de fackliga organisationerna för att argumentera för att mer resurser

satsas på personalrelaterade områden.

Ett likartat syfte har de mätningar eller bedömningar av företags sociala ansvar som

utförs på uppdrag av s k "social investors". I och med att dylika investerare blir allt van

ligare i både USA och Europa efterfrågar de beslutsunderlag för sina investeringar.

Dylika "rating" system kan enligt bl a Paul och Lydenberg (1992) ge hjälp vid dilemmat

att identifiera vilka företag som är acceptabla som investeringsobjekt och vilka som inte

är det.

Dierkes (1985) skriver lite ironiskt "like other information media, corporate social

reporting is neither a goal in itself nor an exercise to satisfy academic research interests.

It is intended to serve as a basis for the formulation, execution and controi of business

social policy by management and as a database for dialogue with constituencies of the

business corporation interested in the performance of the company in the social arena."
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I ett försök att utvärdera vad som hänt på området ställer Dierkes (1985) fem frågor:

1. Finns det intresse för ett dylikt koncept (social reporting) den tänkta

målgruppen?

2. Är den information som presenteras användbar?

3. Vilken specifik information önskar ledningen och de olika intressenterna? Är

dessa behov tillfredsställda i rapporten?

4. Är den information son1 presenteras pålitlig och trovärdig san1t är den

presenterad på sådant sätt att intressenten kan använda den?

5. I hur stor omfattning använder de olika intressenterna informationen for att fatta

beslut? Påverkar den t ex direkt eller indirekt policies och beslut i företaget?

Svaren på dessa frågor brukar bli ett klart ja på fråga 1 och stor tveksamhet på fråga 2,

3 och 4 (mycket irrelevant information och den viktigaste saknas ofta). Fråga 5, vilken

är den mest avgörande, menar Dierkes är svår att besvara då den dels är metodologiskt

svår och dels endast få studier är gjorda. Vissa resultat t ex Migros (1980) och

Welbergen (1978) tyder enligt Dierkes på att chefer har funnit en dylik social rapport

värdefull speciellt när den varit relaterad till mål. Mer forskning krävs på denna punkt

innan området kan utvecklas vidare menar Dierkes.

Rent metodologiskt finns ofta svagheter i de studier som är gjorda på detta område. I

en studie (Schreuder 1979) av vad de anställda i fem företag ansåg om sina företags

sociala årsredovisningar sändes t ex en enkät ut till 5.849 anställda varav 23% svarade.

Med den populationen som grund och utan närmare bortfallsundersökning, u t t a l a d e

forskarna att 75% av de anställda ansåg att rapporten var ett värdefullt bidrag till redan

existerande information om företaget.

Vår uppfattning är att vi är tveksamma till alla de frågor Dierkes ställer, i varje fall när

det gäller breda övergripande sociala årsredovisningar. Tänkbart är att området utvecklas

bättre om man utformar mer problemorienterade rapporter och specifika målinriktade

rapporter gentemot olika aktörskategorier (Lindstedt och Ljung 1978). Dock är

föreställningen att företag själva skulle utforma mer objektiva redovisningar för externt

bruk utan tvingande lagar på området, antagligen helt omöjlig. Varför vi har den

uppfattningen kommer vi att utveckla i de två avslutande kapitlen.
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I det följande avsnittet av detta kapitel kommer vi att redovisa våra utgångspunkter när

denna studie påbörjades. I stort vände vi oss mot tanken att utarbeta informationssystem

typ social redovisning för att därefter planera eller lösa problem. Vi menade att man

måste börja planera och lösa problem, vilket i sin tur skulle leda till att informations

system måste byggas upp för att underlätta planeringen och genomförandet.

3.4 Planering som verktyg att hantera
komplexa situationer

Åtskilliga forskare anvisar planering som en lämplig metod för att hantera komplexa

situationer. Ozbekhan (1973) gör t ex en skillnad mellan ett problem och en

"problematique". Med en problematique avser han en interaktiv problematisk situation

vilken ej kan delas upp i separata lösningsbara delar. I systemtermer är en problematique

ett systemtillstånd som kommer att "re-organize" om ingenting görs, dvs systemet måste

reorganiseras på en högre nivå vilket innebär ett annat tillstånd för systemet. För att

hantera en dylik problematique krävs enligt Ozbekhan planering. En generell modell

eller planeringsmetod lämplig för dessa situationer utvecklas i Ozbekhan (1973).

Ackoff (1974, 1981) har ett liknande synsätt då han menar att planering krävs för att

hantera det system av problem han kallar "mess". En dylik oreda eller "mess"

karakteriseras av att varje problem interagerar med andra problem och är del av ett

problemsystem. Både Ackoff och Ozbekhan gör skillnad mellan teknik för

problemlösning som är lämpad för mindre komplexa och osäkra situationer och teknik

för planering som krävs enligt ovan. Detta innebär således inte att planering alltid krävs

utan problemlösning är minst lika viktig. Detta utmärks t ex av att Ackoff skrivit en bok

med titeln "The art of problem-solving" (Ackoff 1978).

Mason och Mitroff (1981) hävdar att få av de pressande problen1 en person i

policyledande ställning har är enkla problem eller problem som logiskt kan spjälkas upp

i delproblem. De flesta strategiska problem är istället "wicked problems" med en s k

organiserad komplexitet. Dvs det finns ett visst mönster i komplexiteten som knyter ihop

de olika delarna vilket gör det svårt att lösa dem. Dessa "wicked" problem kännetecknas

av att de är sammanhängande "interconnected", komplicerade, osäkra, tvetydiga och
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konflikterande. Handlingsfriheten är socialt och politiskt beskuren. De menar att den

planeringsprocess som behövs för att lösa dessa problem kräver att:

a) de berörda parterna direkt och indirekt medverkar i planeringsprocessen

b) processen baseras på ett vidare spektrum av information insamlad från ett stort

antal olika källor.

Lorange (1980) anser att en ökad fientlighet och instabilitet i omvärlden ytterligare har

förstärkt behoven av planering i företag. Genom en lämplig planering inriktad på att

stödja det strategiska beslutsfattandet kan företagets resurser allokeras rätt, företaget kan

anpassa sig till hot och möjligheter i omvärlden, koordinera sina strategiska aktiviteter

så att dess interna styrkor och svagheter utnyttjas på rätt sätt, underlätta lärandet i

företaget genom utvärdering av tidigare strategier etc.

"The strategic behavior of successful companies deals with the creation of new
opportunities through development of superior product systems, through
interaction with government and society at large .. " (Lorange 1980).

Inom strategiområdet och redovisningsområdet har en stor del av de system och tekniker

som föreslås för styrning av ett företag planeringskaraktär. Ansoff (1965) och Andrews

(1980) är några av företrädarna för denna "planeringsskola". Under slutet av sextiotalet

och början av sjuttiotalet hade detta synsätt starkt fotfäste inom näringslivet. Fulmer och

Rue (1973) rapporterar t ex att av 386 tillfrågade amerikanska företag hade 314 (dvs

81 %) långsiktiga planer. Hälften av dessa hade påbörjat långsiktsplanering under de

senaste fem åren. Med andra ord är det fråga om en relativt ny företeelse. Andra t ex

Lorange och Vancil (1977) menar att alla företag eller affärsenheter sysslar med

strategisk planering fast graden av formalitet varierar från det ena företaget till det andra.

Strategiska planer är ett uttryck för en långsiktig inriktning av företagets verksamhet som

helhet. Budgeten är den kortsiktiga motsvarigheten. Budgetsystem började införas för

30-35 år sedan i svenska företag med samma entusiasm och skepsis som mötte ideerna

om strategiska planer några decennier senare. För delområden eller problem som ej berör

hela företaget upprättas planer både på kort och lång sikt. Strategiska planer för

företagets övergripande inriktning brukar ges etiketten "corporate plan". Planer för
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enskilda affärsområden benämns "businessplans" eller affärsområdesplaner. För

funktioner t ex marknads-, finans- och personalfunktionerna finns ofta särskilda

funktionsplaner. Utfallen av planerna blir strategier på olika nivåer: corporate (eller

portofolio) strategy, business strategy och functional strategy (Lorange 1980).

Planer och planering är således ett av de vanligaste (och mest omdebatterade) begreppen

inom företagsekonomiområdet både bland praktiker och forskare. Att vi i vår studie

närmade oss problemområdet - att öka företags uppmärksamhet mot eller kognitiva

förmåga att hantera sociala och politiska frågor - ur ett planeringsperspektiv hade flera

orsaker. Den första var att begreppet utgjorde en av grundbultarna i företagsekonomiskt

tänkande, men att det ej tidigare applicerats i någon större omfattning på detta område.

Den andra orsaken var att vi fann att planeringsbegreppet hade en föreställningsram som

var mer framtids-, mål- och aktionsorienterad än t ex renodlade redovisnings- eller

infonnationssystem (typ social redovisning). För det tredje såg vi ett antal mer speciflk:a

planeringstekniker, typ interaktiv planering (Ackoff 1981), som en möjlighet att hantera

den komplexitet och föränderlighet sonl präglade de sociala och politiska aspekterna av

företagets verksamhet.

3.5 Planeringsbegreppet

I de följande två avsnitten kommer vi att söka penetrera vad begreppet planering innebär

och hur det kan användas. Trots att begreppet planering är så vanligt förekommande

inom företagsekonomiområdet menar många att innebörden i det är både oklar och

oprecis. Mintzberg (1981) skriver t ex: "We simply do not know what the word

"planning" means - either in a conceptual or an operational sense - and it is time we

found out (or more exactly decided)".

I ett försök att komma fram till en mer operationell definition av planering, en definition

som är grundad på organisationers, chefers och planerares verkliga beteende, diskuterar

Mintzberg (1981) ett antal möjliga eller vanliga definitioner av planering. Begreppet

planering har enligt honom använts i följande fyra betydelser:
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1. Planering som framtidstänkande.

2. Planering som integrerat beslutsfattande.

3. Planering som formaliserad procedur och uttryckta resultat.

4. Planering som programmering.

Den första definitionen av planering som framtidstänkande menar Mintzberg är

problematisk då den inte kan avgränsas. I stort sett allt företagsledningsarbete är

planering i betydelsen att man tar framtiden i beaktande. Några exempel på dylika

definitioner av planering har Koontz och Q'Donnel (1976): "deciding in advance what

to do, how to do it, when to do it and who is to do it" samt Snyder och Glueck (1980):

"those activities which are concemed specifically with determining in advance what

actions and/or human resources are required to reach a goal". Mintzberg menar att denna

definition mer liknar vanligt beslutsfattande och citerar Wildavsky (1973) "If planning

is everything, maybe it is nothing".

Den andra definitionen är enligt Mintzberg bättre men även den är för vid. Att betrakta

planering som integrerat beslutsfattande gör det till mer än framtidstänkande eller

beslutsfattande. Det blir snarare frågan om att söka integrera beslut som berör ett antal

olika områden. Inom denna definition kommer dock t ex situationen då en företagsledare

informellt samordnar ett antal beslut mot bakgrund av hans egen syn på framtiden.

Frågan är om detta skall betraktas som planering. Den s k entreprenörskolan på stra

tegiområdet är i princip företrädare för denna definition av begreppet planering.

Den tredje definitionen av planering är den klart vanligaste i litteraturen. Mintzberg

citerar Steiner (1969) "Plans can and should be to the fullest possible extent objective,

factual, 10gical and realistic in establishing objectives and devising means to obtain

them" och menar att denna definition är mer operationell då den kan beskrivas i form

av två observerbara beteenden i organisationen: formella procedurer (budgetering, MBO,

strategiska planeringsmodeller, likviditetsplanering etc) samt konkreta resultat i form av

planbegrepp som strategiska planer, personalplan, budget och skriftlig företagspolitik.

Mintzberg menar att denna tredje definition är klart bättre än de två ovanstående då den

särskiljer planering från rent framtidstänkande och från mindre formella former för

beslutsfattande. Enligt Mintzberg är denna definition dock inte heller tillräckligt opera-
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tionell då den beskriver intentioner snarare än de slutliga aktiviteterna. Han sätter ett

frågetecken för om etiketten planering skall användas när ett företag går igenom de

fomlella procedurerna och framställer en plan vilken dock hamnar i ett arkiv och aldrig

påverkar företagets agerande.

Med planering som programmering menar Mintzberg artikulering, rättfärdigande och

bearbetning aven redan uppgjord och uttänkt strategi. Planeringen fyller syftet att, inför

aktörer i eller utanför företaget, förklara och rättfärdiga den inriktning man redan valt.

Ett annat sätt att uttrycka detta är att planeringen utgör ett verktyg för att bygga upp ett

"strategic commitment" (Wooldridge och Floyd 1989) hos aktörerna i koalitionen.

Fördelarna med denna sorts planering är bl a att den kan underlätta koordination och

tilltro till strategin. Nackdelarna är att handlingsfriheten och manöverförmågan begränsas

samt att entreprenörandan kan minska genom att procedurer ersätter visioner.

Mintzberg avslutar med att mot bakgrund av vad han sett planerare och företags

ledningar göra framlägga hypotesen att det viktiga med planering kanske är att ett antal

strateger förs samman för att spekulera om ett företags framtid. Den motsvarande

definitionen av planering blir i så fall att det är en formell procedur för att stimulera

framtidstänkande.

Snyder (1982) är av åsikten att Mintzbergs fyra definitioner av planering är relaterade

samt att var och en av dessa utgör en del aven strategisk planeringsprocess enligt de

gängse mönstren t ex Glueck (1980). Med andra ord framtidstänkande, integrerat

beslutsfattande, formaliserad procedur och programmering av beteendet är alla viktiga

delar av processen. Snyder (1982) pekar dock på att Mintzberg förbisett en del av

processen nämligen evaluering eller utvärdering vilken kan betraktas både som

avslutning och inledning aven planeringsprocess.

Planeringsbegreppet kan således ha en mängd innebörder både teoretiskt och praktiskt.

Mintzbergs sätt att betrakta planering med utgångspunkt från dess roll eller funktion i

en organisation (t ex att vara en procedur som stimulerar framtidstänkande) är enligt vår

uppfattning fruktbart. Dock saknas i hans diskussion några funktioner vi har observerat

både vid planeringen av detta projekt och vid studier av planeringsarbete i företag:
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5. Planering som skyddsmekanism.

6. Planering som eskapism.

Planering i den först nämnda funktionen kan tänkas uppstå då en person eller ett företag

befinner sig i en frustrerande situation t ex på grund av stor komplexitet och osäkerhet

i omvärlden. I stället för att konkret påverka situationen i en mer gynnsam riktning kan

planering användas som en ritual som syftar till att inge företaget eller dess omvärld en

trygg känsla av att situationen är under kontroll. Amatucci och Grant (1991) använder

för att spegla detta följande citat från en företagsledare inom Gulf Oil Corporation "They

do this dog and pony show (strategisk planering) to convince the outside directors that

there is something scientific about the way we ron this company."

Planering som eskapism fyller en likartad funktion dock i en annan situation. I ett

företag som befmner sig i en stabil och homogen situation kan ledningens eller

medarbetarnas kreativitet och entreprenöranda kanske inte få något annat utlopp än

genom fantasifull planering.

Det är inte självklart att all planering skall leda till någon form av åtgärder eller beslut.

Dylik planering vill vi beteckna som beredskapsplanering. Stabsövningar och krigsspel

inom försvaret kan betraktas som ett uttryck för detta där planeringen fungerar som en

artificiell men nödvändig läroprocess.

Det synsätt på planering som dominerar i denna rapport är att betrakta planering som

ett centralt instrument för att påverka företagets uppmärksamhet och kognitiva processer.

Vi betraktar således planeringssystem som några av de formella procedurer företaget

har för lärande. Strategisk planering blir med detta synsätt således inte så mycket av

att forma företagets framtida inriktning, utan mer att träna nyckelrnedarbetare i strate

giskt tänkande. Många planeringssystem påminner i stor utsträckning om inlärnings

modeller. Enligt vårt synsätt har således planering betydligt mer att göra med lärande

än beslutsfattande. I många definitioner av planering finns också begrepp som knyter an

till kognitiv teori t ex "Planning is long-range thinking effecting action in the present"

(Jantsch 1972) eller "Den strategiska planen är en föreställning om hur företagets inre

mål skall uppnås" (Rhenman 1969) eller "Planering är att bygga upp en föreställning om
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vad vårt handlande skall resultera i och skaffa oss en föreställning om hur det ska gå

till" (Ahlberg 1969). Rhenman (1974) grupperar även in planeringsprocedurer typ

budgetering i företagets administrationssystem, dvs systemet av infonnationsbehandlande

och infonnationslagrande komponenter. Beteckningen kognitivt system föreslår han som

en alternativ etikett.

3.6 Planeringsprocessen • två grundläggande synsätt

Efter den allmänna diskussionen kring begreppet planering ovan kvarstår frågan om hur

planering kan eller bör bedrivas. Åtskilliga hävdar att det är planeringsprocessen som

är det väsentliga för företaget och inte den plan som blir resultatet av processen

"Planning as an activity within which development takes place, not merely as an activity

whose output may contribute to development" (Ackoff 1981).

Två huvudtankegångar eller paradigmer kan identifieras angående hur processen skall

utformas. Den vanligaste är att betrakta planeringsprocessen som en rationell, analytisk,

logisk och formell process. Bland företrädarna för denna tankegång är Andrews (1980),

Ansoff (1965, 1979). Steiner (1969, 1979), Lorange and Vancil (1977) samt Lorange

(1980).

Den andra "skolan" menar att planeringsprocessen pågår i en organisation där

irrationalitet, makt, politik och sociala processer är centrala fenomen. Planeringen

påverkas av dessa organisatoriska processer och har också som önskad effekt att de

förändras. Med rötter hos Simon (1957) har t ex Wrapp (1967), Quinn (1978), Stymne

(1975), Hedberg och Jönsson (1978), Pettigrew (1985), Brunsson (1989) och Mintzberg

(1988) utvecklat dessa tankegångar.

En viss korsbefruktning har skett mellan dessa två synsätt. Ett uttryck för detta är DIS,

Dialectical Inquiry System (Mason och Mitroff 1981), dvs ett system för att vid strategi

formulering generera alternativa eller motstridiga ideer - "varför inte tvärt om?". Vid

empiriska försök menar många praktiker att DIS har hjälpt dem att fatta bättre

strategiska beslut. Detta tankesätt utvecklades ursprungligen av Hegel (1964) och har

vidareutvecklats av bl a Churchman (1971) och Mason (1969). Ett liknande angreppssätt

utvecklades på ITT under Harold Green (Drows 1966) - det s k "the Devils Advocate
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Approach". Planeraren fick presentera sin plan för företagsledningen som skulle ha

rollen att söka hitta så många fel och svagheter som möjligt i planen. Schweiger och

Sandberg (1988) har i en studie kommit fram till att dessa båda synsätt var påtagligt mer

framgångsrika än de mer vanliga konsensus synsätten i många andra planeringsansatser.

3.7 Det traditionella synsättet på planering

I detta avsnitt ges en bild av hur planering av den mer rationella, analytiska, logiska och

formella skolan kan se ut. Påtagliga skillnader finns mellan olika tillämpningar inom

denna skola. Vi har valt att redovisa några exempel som har påverkat vårt synsätt

framför allt i inledningen av vårt arbete.

Ett vanligt synsätt på planeringens funktion är att betrakta den som en del av företagets

styrning. Mintzberg (1981) använder begreppet programmering för att beskriva samma

funktion. Diskussionen ovan kring två grundläggande synsätt på planering berörde en

"planeringskola" som bygger på att man betraktar planeringsprocessen som en rationell,

analytisk, logisk och formell process. De referenser som lämnades där var i huvudsak

från strategiområdet t ex Lorange (1980). Motsvarande tankegångar finns dock på de

flesta områden där begreppet planering används. I stort brukar ett planeringssystem med

detta synsätt utformas genom att man inledningsvis formulerar mål. I nästa steg mäter

man nuläget och jämför med målen. Om ett gap finns mellan målen och nuläget arbetar

man fran1 alternativa förslag till åtgärder för att kunna uppnå målen. Alternativen utvär

deras och det som bedöms ha bäst effekt förverkligas. Efter någon tid sker en upp

följning som i princip innebär att processen påbörjas ånyo. Ett tydligt exempel på detta

synsätt har Samuelson (1973). Han beskriver där hur en styrande verksamhet består av

dels en planeringsprocess och dels en uppföljningsprocess.

Planeringsprocessen består enligt Samuelson (1973) av följande faser eller aktiviteter:

1. Mål- och problemdefinition.

2. Bestämning av ett handlingsalternativ.

3. Värdering av handlingsalternativet jämfört med målen.

4. Bestämning av om alternativet är tillfredsställande. I annat fall beslutas om att

ett nytt alternativ skall sökas och aktivitet 3 följer.
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5. Om upprepat sökande ej lett till ett tillfredsställande alternativ, sänks satis

fieringsnivån till det alternativ som ger de bästa värdena på målen.

Uppföljningsprocessen består av följande aktiviteter:

1. Bestämning av observerat utfall.

2. Bestämning av avvikelser mellan plan och observerat utfall.

3. Eventuell analys av avvikelserna.

4. Fastställande av orsakerna till avvikelserna.

5. Eventuellt beslut om att åtgärder skall vidtas.

6. Planering av åtgärd. Innebär samma aktiviteter som planeringsprocessen eller

val av åtgärd enligt handlingsplan.

7. Eventuell revidering av planerna.

Vanligen betraktas dock uppföljningsprocessen eller kontrollprocessen som en integrerad

del av planeringsprocessen. Reinharth et al (1981) skriver t ex:

"A successful planning system must:

1. Communicate a well-defined plan of reasonably definable goais.
2. Engage the participation and support of all levels of managerial

personnel.
3. Provide feedback for evaluation of results as a basis for appropriate

subsequent action." (Reinharth el al 1981)

Den tredje punkten refererar till uppföljnings- eller kontrolldelen av planeringscykeln.

Reinharth et al (1981) menar att litteraturen på området behandlar planering och kontroll

som två grundläggande ledningsaktiviteter alla chefer måste arbeta med. Även om man

ibland behandlar dessa aktiviteter som olika funktioner vilka skulle kunna utföras av

olika chefer menar dessa forskare att "this in no ways relieves the line managers from

the responsibility of controlling the effective implementation of planned programs in

their own area of operations".

Redovisningssystemens konkreta resultat är rapporter. Östman (1973, 1980) menar att

de för användare kan ha dels en beslutsfunktion, dvs tjäna som bedömningsunderlag för
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beslutsfattande, och dels en administrativ funktion, dvs vara ett medel för att påverka

någon underlydande persons eller enhets beteende. Främst i den administrativa

funktionen men även i beslutsfunktionen kan rapporterna betraktas som en del av styr

ningsprocessen.

En modell för att beskriva redovisningens roll i företagets styrsystem behandlas i

Redovisningsplan (Samuelson 1975). Styrningen har där delats upp i nivåer efter

Anthonys (1965) klassiska indelning i strategisk styrning (dvs bestämning av företagets

långsiktiga mål och utformningen av strategier för att nå dessa mål), taktisk styrning

(dvs planering och uppföljning av verksamheten så att resursfördelning etc sker på ett

sätt som gagnar företagets strategiska mål) och operativ styrning (dvs planering och

kontroll av de enskilda aktiviteterna för att säkerställa att de utförs så effektivt som möj

ligt).

I redovisningsprocessen samlas data in från olika källor som via rapporter förs vidare

till de beslutsfattare eller beslutsorgan som styr verksamheten på olika nivåer. Östman

(1975) ger följande karakteristik av den ekonomiska redovisningen: 1. Den är ett

systematiskt förlopp med olika faser a) datafångst, b) registrering, c) bearbetning och

d) rapportering. 2. Den avser kvantitativa, ekonomiska data. 3. Den avser inträffade

händelser. Till redovisningen uppsamlas data från den löpande verksamheten (datafångst)

antingen direkt eller via andra system, ex försäljningsstatistik. Dessa system brukar

benämnas redovisningens försystem.

Redovisningens information registreras, bearbetas och sammanställs till olika former av

ekonomiska rapporter t ex årsredovisningen. Informationen i rapporterna används vid

planering och uppföljning där de i redovisningen framtagna faktiska resultaten jämförs

med planerna (t ex budgeten) dvs man jämför faktiskt utfall med det förväntade. De

avvikelser man då upptäcker ger upphov dels till direkta åtgärder, dels till underlag för

framtida beslut exempelvis förändringar av planer och mål. Redovisningens information

används således vid styrningen av företaget på alla tre beslutsnivåerna och dessutom som

underlag för de externa intressenternas styrning och beslutsfattande.
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Framför allt i inledningsskedet av vår studie hade vi en föreställning att man skulle

kunna använda denna "klassiska" planeringsteori på ett relativt obanat område, dvs

företagets olika sociala frågor. Ett försök att applicera detta synsätt på planering och

redovisning på det sociala området redovisas i Ljung (1977).

3.8 Fyra planeringsattityder · Ackoffs perspektiv

Bland föreställningar som har haft stort inflytande över utformningen av de planerings

system som prövats i vår studie var Ackoffs (1974) ideer om interaktiv planering. I en

senare bok "Creating the corporate future - plan or be planned for" (Ackoff 1981)

vidareutvecklas dessa tankegångar.

Utgångspunkten för Ackoff är att två eller flera ömsesidigt beroende problem utgör ett

system vilket han etiketterar "a mess". Planering är för Ackoff "a participative way of

dealing with a set of interrelated problems when it is believed that uniess something is

done, a desirable future is not likely to occur and that if appropriate action is taken, the

likelyhood of such a future can be increased" (Ackoff 1981). För att hantera en "mess"

krävs planeringsprocesser av annorlunda slag än de traditionella. Den modell som

Ackoff företräder benämner han interaktiv planering. Övriga modeller betecknas som

reaktiv, inaktiv och preaktiv planering. Närmast är dessa modeller att betrakta som fyra

olika attityder till planering. I praktiken menar Ackoff har inget företag renodlat någon

av dessa attityder utan arbetar med blandningar av dem. Någon av dem dominerar dock

synsättet på planering i organisationen.

Reaktiv planeringsattityd innebär att man varken är nöjd med nuvarande tillstånd eller

den framtida utvecklingen utan ser tillbaka på hur bra det var förr. Andra attribut är att

man tenderar att vara nostalgisk, romantisk samt teknik- och utvecklingsfientlig. Aktivt

försöker man med olika åtgärder förändra situationen till tidigare läge. "They try to

swim against the tide of change in an effort to return to the shore from which it has

pulled them (op cit s 53).

Styrkan i denna attityd är respekten för företagets historik, känslan för kontinuitet och

undvikande av häftiga och svårförståeliga förändringar. Människorna känner stabilitet

och att de står på känd mark. Planeringsarbetet med denna attityd blir ofta rituellt "like
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an Indian raindance... It has no effect on the weather that follows, but sometimes it

makes those who engage in it feel good" (op cit 55).

Inaktiv planeringsattityd innebär att man är nöjd med situationen som den är. Man

söker förhindra förändringar då man varken vill återvända till tidigare situation eller

följa utvecklingen. "Caught in the tide of change, they try to anchor themselves in a

fixed position II (op cit 56). Några dominerande tankar är att om inget görs kommer inget

att hända (vilket är vad man eftersträvar) samt att om andra lägger sig i saken blir det

trots goda intentioner bara rörigare. Värderingarna präglas av att konventioner, regler,

rutiner och korrekt beteende är viktiga. illojalitet är en dödssynd. Konformitet upp

muntras på bekostnad av kreativitet. Ackoff menar att inaktiva organisationer klarar sig

bra när de befinner sig i en gynnsam och stödjande omvärld. I okontrollerbara och

turbulenta miljöer klarar de sig kanske inte så mycket sämre än de som försöker göra

något. Inga större chanser eller risker som kan innebära katastrof tas. Hirschman och

Lindbloms (1969) doktrin om "disjointed incrementalism" där de föreslår att man

behandlar varje problem separat och då gör så lite som möjligt ("muddling through tf) är

enligt Ackoff ett exempel på denna planeringsattityd.

Preaktiv planeringsattityd innebär att man söker accelerera förändring och exploatera

de möjligheter den för med sig. Bakgrunden är att man varken vill återvända till den

tidigare situationen eller är nöjd med nuvarande förhållanden. "They try to ride the tide,

seeking its leading edge so they can get to where it is going before anyone else. Then

they try to stake the claim and collect a toll from those who arrive later" (op cit s 58).

Ackoff menar att denna planeringsauityd idag dominerar företagsledningsarbetet i det

privata näringslivet i USA. Precis som reaktivistema anser preaktivisterna att teknologi

är den grundläggande orsaken till förändring. Med en positiv inställning till förändring

blir preaktivisten även positiv till teknik. Enligt deras uppfattning kan de flesta problem

lösas med hjälp av teknik.

Målen är oftast att optimera, växa och bli överlägsen - "the number one". Värderingarna

präglas av decentralisering, initiativkraft och informella relationer. Planeringen går ut på

att förutsäga framtiden och därefter förbereda sig för den. Den huvudsakliga energin

läggs ned på att förutsäga eftersom man anser att detta är mycket svårare än att för-
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bereda sig med rätt åtgärder. Planeringen börjar i toppen där planeringsspecialisten gör

omvärldsanalyser och prognoser. Ledningen utformar i nästa steg koncemmål och

formulerar strategin i stort. Detta förs ned till nästa nivå där enhetsmål och program

utformas vilka i sin tur förs ned ytterligare.

Ackoff menar att miljön idag ofta inte består av enkla orsakverkan samband och att

preaktivistens tillit till förutsägelser därför inte är tillräcklig. Han pekar på paradoxen

att ju mer exakt man kan förutsäga framtiden desto mindre effektivt kan man förbereda

sig. Å andra sidan, ju mer effektiva förberedelser man utfört desto mindre är behovet

av förutsägelser.

Ackoff menar att i enkla situationer fungerar den preaktiva attityden, t ex att vi

förutsäger vädret och vidtar åtgärder för att förbereda oss. Det är dock viktigt att

observera att våra förberedelser inte har någon som helst effekt på vädret. I företags

sammanhang är detta ej fallet utan vad företag gör påverkar deras miljö. Preaktivistema

är ofta medvetna om att vi har gått in i en ny tidsålder - "systemåidem". De använder

t ex den nya ålderns teknologi. De har dock inte någon klar vision av den nya tiden utan

lever med ett ben - t ex i sitt planeringsarbete - kvar i "maskinåldern".

Interaktiv planeringsattityd innebär att man söker skapa en önskvärd framtid och

uppfinner sätt att nå dit. Man är således inte nöjd med vare sig tidigare situation, nuläget

eller framtiden som den ter sig. "In the moving ride of change - the interactivist tries to

controi il. This may seem impossible but remember that such has changed the direction

of rivers .... " (op cit s 162). De ser inte förändringar och teknik som något ont men inte

heller nödvändigtvis som något gott. Effekterna av ny teknik beror på hur vi använder

den och detta beror i sin tur både på mänskliga och tekniska överväganden. Liksom

preaktivisterna sätter interaktivisterna sin tillit till experiment snarare en erfarenhet när

det gäller att finna lösningar på problem. Om inaktivistema vill satisfiera och preakrivis

tema optimera, vill interaktivisterna idealisera, dvs skapa något bättre i framtiden än vad

vi är kapabla till idag. Deras mål är att maximera sin förmåga till inlärning och

anpassning. Lärande och anpassning betraktas som nyckelkrav pga den accelererande

sociala förändringstakten i samhället. Interaktivisten söker undvika två vanliga

situationer: att man ställer fel frågor eller löser fel problem. De menar att misslyckanden
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oftare beror på oförmåga att identifiera rätt problem än på oförmåga att lösa de problem

som man ser.

Ackoff anser att långsiktiga och kortsiktiga mål jämte ideal borde innefattas i

planeringsarbete, vilket de dock sällan gör. Vad som ingår beror på om planeringen är

operativ, taktisk, strategisk eller normativ.

Operativ planering innebär val av medel (means) för att uppnå kortsiktiga mål (goais)

som antingen är givna, satta eller påtvingade aven högre nivå. Exempelvis att planera

för att producera en viss mängd produkter enligt direktiv från nivåer ovanför. Operativ

planering är vanligen kortsiktig. Den fokuserar på delsystem och hanterar dem var för

sig. Inaktivisterna bedriver operativ planering trots deras allmänt negativa attityd till

planering. För att uppnå målet att bevara nuläget måste de välja medel med vilka detta

kan göras.

Taktisk planering består av att välja medel och kortsiktiga mål för att uppnå långsiktiga

mål som antingen är givna, satta eller påtvingade aven högre nivå. Exempelvis kan ett

företag ha som långsiktigt mål att vara marknadsledare inom 10 år. Marknads

avdelningen kan då sätta det kortsiktiga målet att under den kommande S-års perioden

reducera avståndet mellan företaget och den nuvarande marknadsledaren till en viss nivå.

Därefter väljer man medel för att uppnå det målet. Dylik planering är vanlig på

medellång sikt. Den fokuserar på interaktionen mellan delsystem san1t mellan delsystem

och företaget som helhet. Reaktivisterna använder sig av taktisk planering. De väljer det

tidigare läget som kortsiktigt mål och medel för att uppnå det.

Strategisk planering innebär val av medel samt kort- och långsiktiga mål. Idealen är

antingen givna eller påtvingade aven högre nivå. Ofta är de inte forn1ulerade alls. Fokus

i den strategiska planeringen berör inte bara interna relationer utan hela företagets

"transaktionsomvärld", dvs dem man interagerar med och har någon kontroll över. Dylik

planering tenderar att vara långsiktig. Preaktivisterna sysslar med strategisk planering

och ser ofta ett längre perspektiv framför sig än vad planeringen täcker. De är således

mer långsiktiga än både reaktionisterna och inaktivisterna.
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Nonnativ planering innebär val av medel, kort- och långsiktiga mål samt ideal. Dylik:

planering har ingen bestämd horisont. Den behandlar alla interna och externa reaktioner

inklusive element i omvärlden som man inte har inflytande över men som har inflytande

över företaget. Nonnativ planering utgör en väsentlig del av den planering som de med

interaktivt synsätt utför.

Ackoff är företrädare för den interaktiva ansatsen, då han menar att i en värld av ökande

förändringshastighet, komplexitet och turbulens är detta den enda ansats som möjliggör

anpassning. Dessutom menar han att det är den enda ansatsen som direkt inriktas mot

individuell, organisatorisk och samhällig utveckling och förbättrad livskvalite.

3.9 Principer för interaktiv planering

I ovanstående avsnitt har getts en allmän beskrivning av vad interaktiv planering är och

när denna är lämplig. Kvar står dock frågan hur planering ska drivas för att den i

Ackoffs mening ska vara interaktiv. Tre principer anger Ackoff (1981) härvid som

avgörande: medverkansprincipen, kontinuitetsprincipen och helhetsprincipen.

Medverkansprincipen ("The participative principle" ) bygger på iden att det är genom

medverkan i en interaktiv planeringsprocess sonl aktörerna i en organisation utvecklas.

Denna medverkan ger dem större förståelse för organisationen och gör det möjligt för

dem att mer effektivt bidra till att organisationens mål uppfylls. Grundantagandet är att

man inte kan planera effektivt för någon annan. Det är alltid bättre att planera själv,

även om planen blir mindre bra, än att låta någon annan planera för sig, hur bra denne

än gör det. Orsakerna till detta är att drivkrafterna och fönnågan att tillfredsställa egna

och andras önskemål inte stärks genom andras planeringsarbete utan genom det egna.

I en interaktiv planeringsprocess deltar således de som berörs av planeringen. I första

hand är det alla direkt ansvariga chefer som medverkar. Planering bör vara en av deras

huvudaktiviteter. Alla andra berörda, dem man brukar planera för ges möjlighet att delta

i processen. Ackoff menar även att medverkan i planering - om man ser processen som

det viktiga och inte planen - är en stimulerande aktivitet och ökar därigenom de

medverkandes utveckling och "quality of work life".



91

Till skillnad från mer traditionella planeringsformer blir planerarens och planerings

specialistens roll inte att arbeta fram planer för andra utan att på olika sätt stödja

ansvariga chefer och andra berörda aktörer i deras planeringsarbete. Detta stöd kan ske

genom att planeraren b'idrar med motivation, information, kunskap, förståelse, fantasi etc.

Ackoff menar att medverkan i planeringen måste vara obligatorisk för ansvariga chefer

men att den kan vara frivillig för övriga berörda. En av fördelarna med denna

medverkan är att den underlättar genomförandet av planerna. Genom medverkan blir

genomförandet en integrerad del av planeringsprocessen. Att vidta åtgärder man själv

har varit med att planera blir betydligt mer motiverande än att genomföra planer andra

utarbetat och påtvingat en. För att organisera medverkan i planeringen föreslår Ackoff

ett system där både över- och underordnad nivå genom representanter deltar i en enhets

planering.

Helhetsprincipen (" The holistic principle" ) innehåller två delar: koordinations

principen och integrationsprincipen. Koordination avser samordning av aktiviteterna

mellan enheter på samma nivå i en organisation. Integration berör interaktionerna mellan

olika nivåer.

Koordinationsprincipen har som grundläggande ide att man ej kan planera effektivt för

verksamheten på en enhet om man ej tar hänsyn till andra enheter på samma nivå.

Därför bör alla som arbetar på samma nivå planera samtidigt och i samverkan. Ett

problem eller en möjlighet i en enhet kan kanske bäst hanteras inom en annan enhet

eller i samverkan.

Integrationsprincipen bygger på föreställningen att planering som enbart sker på en nivå

i organisationen ej kan vara så effektiv som planering som sker samtidigt på alla nivåer.

En policy eller en åtgärd som fastställs på en nivå skapar ofta problem på andra nivåer.

Lösningen av ett problem på en nivå kan kanske bäst finnas genom förändringar på

någon annan nivå. Konflikter i organisation kan till en del lösas genom att medvetandet

ökar om vilka effekter en åtgärd skapar på andra nivåer.
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Kontinuitetsprincipen ("The principle of continuity") innebär ett avsteg från den

traditionella mer diskontinuerliga planeringen. Vanligen pågår planeringsarbete (t ex

budgetarbete eller långsiktsplanering) under några månader på året. När planen är

fastställd avstannar planeringen för att ånyo påbörjas ett år senare. På grund av att

händelser inträffar som ej förutsetts eller ej kunnat förutses fungerar ingen plan som man

tänkt sig. Därför bör effekterna av förverkligandet av planerna och de antaganden som

ligger bakom kontinuerligt ses över. När dessa antaganden och förväntningar avviker

från utfallet i verkligheten skall förklaringar sökas och planerna modifieras.

Således bör kontinuerlig uppföljning, utvärdering och modifiering av planerna

genomföras som en del av själva planeringsprocessen. Ytterligare ett motiv för

kontinuerlig planering är att värderingar och mål förändras, varför planerna bör

modifieras mot bakgrund av dessa förändrade preferenser. Dessutom - om det viktigaste

motivet bakom planering är nyttan av att delta i den - varför då avbryta den?

3.10 Faser i en interaktiv planeringsprocess

Efter diskussionerna ovan om de grundläggande principerna för interaktiv planering är

frågan om hur den mer operativt ska drivas. Ackoff föreslår följande fem faser i

planeringsprocessen:

1. Formulera "the mess"; det system av hot och möjligheter som organisationen

möter.

2. Målplanering ("ends planning"); specificera de mål eller framtida tillstånd man

vill uppnå. I denna fas beskrivs en önskvärd framtid.

3. Medelplanering (tlmeans planningtl ); välja och skapa medel med vilka de

specifika målen kan uppnås. Det är i denna fas som olika sätt att uppnå den

önskvärda framtiden skapas.

4. Resursplanering ("resource planningtl ); fastställa vilka resurser som kommer att

krävas, när de krävs och hur man skall erhålla dessa om de ej finns tillgängliga.

5. Metoder för förverkligande och kontroll (tldesign of implementation and

controltl); fastställa vem som ska göra vad, när och var samt hur genomförandet

av planen och dess konsekvenser skall kontrolleras.
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Ackoff menar att det är missledande att skriva ner faserna då man därigenom alltid ger

dem en viss ordning. Detta är olyckligt då det inte finns någon särskild ordning mellan

dem. De är alla naturliga delar aven systematisk planeringsprocess. Var och en av dem

bidrar ömsesidigt till de övriga, speciellt i en kontinuerlig planeringsprocess. Faserna kan

mycket väl utföras i en helt annan ordning. Ingen av dem bör någonsin göras fårdig och

de kan påbörjas i vilken ordning som helst. Ackoff använder dock begreppet planerings

cykel (Ackoff 1981 s 75) när han mer i detalj beskriver vad faserna innehåller. Därvid

tycks planeringen vara betydligt mer "rationell" än vad ovanstående diskussion utvisar.

3.11

3.11.1

Vårt synsätt på planering inför påbörjande
av studien

Inledning

Vårt synsätt på begreppet planering dominerades av Ackoffs tankar på en interaktiv

planering av flera orsaker. Den första orsaken var att de grundläggande värderingarna

stämde väl överens med vårt synsätt på hur organisationen fungerar. Förutom Ackoff

(1981) hade bland annat Mason och Mitroff (1980) samt Hedberg och Jönsson (1978)

framfört liknande tankar. Exempelvis överensstämde dessa väl med "the Collective

Action view" om hur organisationer fungerar som beskrevs i kapitel två.

Den andra orsaken var att man med en interaktiv planeringsprocess tycktes kunna skapa

en arena där olika aktörer i koalitionen skulle kunna mötas, utbyta information om

varandras förväntningar samt förhandla och kompromissa. Eventuella rollkonflikter

skulle därmed kunna elimineras på ett tidigt stadium.

Den tredje orsaken var att vi bedömde att planering i allmänhet och interaktiv planering

i synnerhet skulle kunna underlätta lärandet i företaget, dvs effektivisera det kognitiva

systemet så att företagets ledning lättare skulle kunna uppfatta de olika aktörernas roller

och förväntningar och därigenom kunna välja adekvata strategier. Speciellt för de sociala

och politiska områdena bedömde vi att en interaktiv planering skulle kunna vara lämplig.

Komplexiteten och föränderligheten var enligt vår bedömning särskilt stora på dessa

områden.
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En fjärde orsak var att det inte fanns några forskningsresultat på området. Modellerna

fanns i teorin, men hur fungerade de i praktiken? Många diskuterade interaktiv

planering, men få hade vetenskapligt prövat angreppssättet. Vi såg en angelägen

forskningsuppgift bara i att pröva och utvärdera dessa mer "filosofiska" tankar i

praktiken. Kunde vi sedan göra det på ett så aktuellt område som företagets intressent

strategier stärktes vårt intresse för denna ansats.

3.11.2 Övergripande planeringsprinciper

Vad avser medverkansprincipen (nthe participative principle) präglade den vid

inledningen av studien vårt synsätt i flera avseenden: För det första skulle utvecklings

arbetet drivas primärt av aktörerna i företagen. För det andra skulle företagsledningarna

vara uppdragsgivare och huvudmän för projektet (dvs även delta aktivt i själva

planeringen). För det tredje skulle de anställda medverka tillsammans med företags

ledningen genom representanter i en utvecklingsgrupp. För det fjärde var tanken att

andra aktörer t ex ägar- och kommunrepresentanter skulle kunna ingå i eller adjungeras

till denna grupp.

Vad gäller helhetsprincipen (nthe holistic principlen) var tanken att man skulle arreta
med företagets totala sociala relationer (till kunder, anställda, kommun osv) och inte

enbart med vissa problemområden. Utvecklingsgruppen skulle vara sammansatt så att

alla väsentliga enheter och funktioner fanns representerade. Därigenom skulle den kunna

representera hela företaget. Både utvecklingsgruppen och dess uppdragsgivare företags

ledningen skulle vara de arenor där koordination och integrering skulle kunna ske.

Kontinuitetsprincipen (n the principle of continuityn) sökte vi nå genom att

utvecklingsgruppen skulle ta fram rapporter och beslutsunderlag efterhand arbetet

fortskred. I första hand var dock vårt synsätt här präglat av den mer analytiska och

logiska skolan. Arbetet tänktes vara upplagt i faser i form aven årscykel, där man under

en period kartlade nuläget, därefter formulerade mål, planlade aktiviteter samt avslut

ningsvis följde upp. Processen var således utformad som ett traditionellt budgetarbete.
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Planeringsprocessens utformning i stort

Ovan har beskrivits de mer övergripande principerna vi tillämpade inför det första plane

ringsexperimentet. Kvar stod frågorna kring hur planeringsprocessen skulle utformas

både i stort och mer i detalj. Detaljutformningen kommer att behandlas i kapitel 5-7 dvs

i samband med beskrivningarna av respektive experiment. Processen och dess

utformning kommer att beskrivas i form av sju faser. Den första fasen - Introduk

tionsfasen - omfattade bl a planläggning och utformning av utvecklingsarbetet. Den

andra och tredje fasen - Datainsamling och - Rapportering - utgjorde en redovisning av

nuläget i form av problem och möjligheter på olika områden. I stort motsvarade dessa

två faser vad Ackoff kallar "formulating the mess".

Denna redovisning låg i sin tur till grund för själva planeringsarbetet i den fjärde fasen

- Diagnos - och den femte - Planering. Under dessa faser preciserades de problem

områden som krävde extra uppmärksamhet. En detaljplanering av dessa områden genom

fördes i form av målformulering "ends planning", val av medel "means planning" och

resurser "resource planning". I den sjatte fasen - Implementering - genomfördes

åtgärderna och i den sjunde fasen - Uppföljning - kontrollerades vilka förändringar som

skett. Dessa två faser motsvarar vad Ackoff betecknar som "design of implementation

and control". Viss del av utformningen av mätinstrumenten för uppföljning och imple

menteringar utfördes dock redan i den femte fasen.

I stort har därför den kompletta planeringsprocessen haft ett förlopp enligt figuren nedan:

1. Intro-
duk- ->
tion

Redovis
ning

2. Datain
samling

3. Rappor
tering

Planering

4. Diagnos
-> 5. Plane

ring

6.Imple-
-> mente-

ring

7. Upp-
-> följ-

ning

"Formulating
the mess"

"Ends-, Means
and Resource
planning"

"Design of implemen
tation and Control"

Figur 8: Schematisk skiss av planeringsprocessen



96

I planeringsprocessen fanns två speciellt avgörande tillfällen. Fas tre avslutades med att

en social rapport presenterades. Fas fem avslutades med att en social plan, eller vad man

kallade social rapport och handlingsprogram, fastställdes av företagsledningen.

I kapitel 5-7 kommer vi att gå igenom varje planeringsexperiment närmare.

Beskrivningen kommer att vara relativt detaljrik för att ge en god uppfattning om både

de övervägande som låg bakom utformningen och de resultat som uppnåddes.

3.11.4 De första riktlinjerna för utvecklingssarbetet

Vårt synsätt inför studiens start var delvis präglat av den analytiska, logiska planerings

filosofin. I första hand var det dock som framgått ovan Ackoffs ideer om interaktiv

planering som utgjorde grund för vår föreställningsram. Med dessa utgångspunkter

formulerades följande riktlinjer för projektet. Detta skedde i samverkan med upp

dragsgivaren Industrigruppen AB innan det praktiska utvecklingsarbetet påbörjades.

Utvecklingsarbetet skulle ske genom projektarbete i ett eller helst två företag.

Projektgruppen borde tillsättas av och rapportera till respektive företagsledning.!

projektgruppen borde förutom företagsledningen representanter för de fackliga

organisationerna ingå.

Syftet med gruppens arbete skulle ses som att tillhandahålla företagsledningen underlag

för policy och beslutsfattande på sociala målområden. För utvecklingsarbetet angavs bl

a följ ande n1er specificerade syften

att man inom de två studerade företagen klargör sina mål inom det sociala

området

att man får bättre underlag för åtgärdsprogram inom det sociala området

att arbetet med planering och uppföljning på sociala målområden kan systema

tiseras

att uppmärksamheten inriktas på sociala problemområden och att därigenom

värderingsförändringar hos beslutsfattarna kan underlättas.
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Det förutsattes att man utförde både siffermässiga bedömningar och avgav kvalitativa

omdömen, allt efter vad som med hänsyn till omständigheterna var lämpligast.

Planeringsprocessen var tänkt att läggas upp i ett antal steg. Det första steget innebar att

sammanställa pågående aktiviteter, gällande policies och program på olika sociala

målområden. Detta arbete skall utmynna i en enkel "social rapport".

Det andra steget skulle vara att projektgruppen utförde en inventering och listning av de

områden man ansåg var problematiska och i behov av ytterligare uppmärksamhet. Ett

antal någorlunda lätt kvantifierbara indikatorer på önskvärd rörelseriktning skulle tas

fram. Mätningar och undersökningar skulle därefter genomföras i det tredje steget.

På basis av utförda mätningar och diskussioner skulle projektgruppen, ledningen och

andra berörda sammanställa en nulägesrapport i det fjärde steget. Denna rapport skulle

även kunna innehålla förslag till policies och åtgärdsprogram. Rapporten borde också

innehålla förslag på hur man skulle kunna åstadkomma en löpande uppföljning av att

åtgärder vidtogs.

Efter cirka ett år avsågs projektgruppen ånyo sammanträda för att inventera prob

lemområden och bestämma indikatorer. Nya mätningar skulle genomföras. En del av

denna uppföljning kunde bestå i att man bad dem som var ansvariga för förbättringar

på vissa problemområden redogöra för vad man gjort eller ange orsaker till varför man

ej gjort något.

Ett förslag till "socialt bokslut" skulle avslutningsvis överlämnas till företagsledningen.

Detta skulle innehålla en redogörelse för förändringar inom problemområdet, analys av

ändamålsenligheten av vidtagna åtgärder samt en nulägesbeskrivning av det slag som

beskrivs ovan.

Rollen för forskarna skulle innebära att delta i projektgruppens arbete genom att ge för

slag till lämpliga tillvägagångssätt och upplysa om tillgängliga metoder. Dock skulle inte

forskarna styra arbetet utan vara resurspersoner i arbetet. Dessa skulle även utvärdera

användbarheten och nyttan av utvecklingsprojektet. Även dessa aktiviteter skulle ske i

samverkan med projektgruppen, men forskarna hade ett huvudansvar för detta.
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I en bilaga till dessa riktlinjer fanns en checklista på vilka områden som borde ingå samt

förslag på vilka data man borde studera inom respektive område. Följande områden hade

preliminärt valts ut: samhällsrelationer, sysselsättning, konsument- och marknadsfrågor,

miljövård, arbetstillfredsställelse och arbetsvillkor, personal- och organisationsutveckling,

personalvård och social service, medbestämmande samt hjälp till utvecklingsländer.

Dessa områden valdes ut mot bakgrund aven litteraturgenomgång avseende området

social redovisning samt en genomgång av de områden som bedömdes aktuella för

Industrigruppens företaget under de nänTIaste åren.

3.12 Interaktiv planering • några sammanfattande nyckelfrågor

Som sammanfattning av detta kapitel har vi ställt samman några påståenden eller "teser"

samt frågor vi bedömde viktiga i detta sammanhang.

De förväntningar på den interaktiva planeringsansatsen vi ville pröva genom studien var:

1. En interaktiv planering på det sociala och politiska området av ett företags

verksamhet leder till kognitiva förändringar (kunskap, värderingar etc) i och

med att aktörernas uppmärksamhet mot detta område ökar.

2. Intra-rollkonflikter (skillnader i en aktörs prediktiva och normativa för

väntningar på ett visst område av företagets verksamhet) kommer att minska i

omfattning genom att aktörerna får bättre information för att formulera

förväntningar samt genom att de olika aktörerna har möjlighet att påverka

varandras förväntningar.

3. Inter-rollkonflikter (skillnader mellan olika aktörers normativa förväntningar på

ett visst område av företagets verksamhet) kommer att minska genom att man

erhållit en arena där information och förväntningar kan utbytas, förhandlas och

kompromissas.

Ackoff hade formulerat ett antal grundläggande principer för planeringen. Frågan vi

måste arbeta med var dessutom hur planeringen skall gå till för att fungera effektivt i

praktiken. Hur skulle med andra ord processen utformas så att den blev interaktiv i

Ackoffs termer och fungerade i de specifika företagens situationer? Vi formulerade med

utgångspunkt från en tillämpning av kraftfältsteorin (Lewin 1952) därför följande frågor:
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4. Vilka faktorer hindrar eller försvårar en interaktiv planeringsprocess? - Hur kan

dessa övervinnas?

5. Vilka faktorer underlättar eller stödjer en interaktiv planeringsprocess? - Hur

kan dessa tas tillvara?

Vi hade även föreställningen att vissa viktiga beslut skulle kunna relateras till

planeringsprocessen, med andra ord att man skulle använda planeringen som underlag

för att fatta beslut eller vidta åtgärder. Jämför t ex Dierkes (1985) fråga kring i hur stor

omfattning de olika intressenterna använder sig av informationen för att fatta beslut och

huruvida den påverkar direkt eller indirekt policies och beslut i företaget. Föreställningen

var även att dessa åtgärder och punkterna 1-3 ovan skulle leda till mätbara förändringar

åtminstone på lång sikt av t ex resultat, omsättning, arbetstillfredsställelse och

samarbetsklimat. Därför formulerades även följande frågor:

6. Används planeringsresultaten för konkreta beslut och åtgärder?

7. Leder en interaktiv planering till att företag på sikt utvecklas en positiv

riktning - ökat resultat, omsättning, arbets tillfredsställelse, samarbetsklimat etc?

Metodfrågorna i detta sammanhang - speciellt avseende de två senare frågorna 

bedömde vi vara svåra. Även om således risken fanns att svaren inte kunde bli helt säkra

ville vi i alla fall ställa frågorna.
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KAPITEL 4 METOD

4.1 Inledning

Syftet med detta kapitel är att beskriva och motivera den undersökningsmetod som valts

för forskningsarbetet. Avsikten är att behandla detta så utförligt att resultaten och slutsat

serna kan värderas. Vi vill vidare tillgodose reproducerbarhetskriteriet. Med andra ord

skall vi söka ge erforderligt underlag för den som vill upprepa vår undersökning och

pröva våra resultat.

Inledningsvis ges en bild av våra vetenskapsteoretiska utgångspunkter. I ett andra avsnitt

diskuteras tänkbara angreppssätt och forskarroller i experimentella forsknings situationer.

Även några frågeställningar kring begreppen aktionsforskning, organisationsutveckling

och processkonsultation diskuteras. Synsätt från dessa områden har haft viss betydelse

för planeringssystemets utfonnning och för forskarnas roll i projektet.

Därefter redogörs för hur val av företag, insamling och bearbetning av data har gått till

samt görs en genomgång av möjliga felkällor i mätmetoder etc.

Metodsynsättet har lika väl som de teoretiska förestäl1ningsramarna utvecklats och

förändrats under denna långsiktiga studie. Därför kommer vi att redogöra för de

omprövningar som skett under studiens gång.
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Forskningsarbetets särprägel

Det första kännetecknet på forskningsarbetet är att vi använt oss aven experimentell

ansats. Det har dock ej rört sig om experiment med kontrollgrupper i klassisk mening.

Vi har således medverkat vid konstruktionen av ett planeringssystem vilket prövats i tre

experiment. Mätningar har skett före, under och efter experimenten för att kartlägga

effekterna i de studerade systemen. Angreppssättet motsvarar således vad Blaiock (1972)

benämner en kvasiexperimentell situation eller vad Kiesler, Sproull och Zubrow (1981)

betecknar som ett fältexperiment.

Det andra kännetecknet är att det är en longitudinell studie. Vi har följt förloppen i de

studerade organisationerna under närmare ett decennium. Bakgrunden till detta var vår

bedömning att förändringar i sociala system ofta tar lång tid samt att förståelsen för

dylika system tar tid att bygga upp och blir mer framgångsrik om man följer långsiktiga

förlopp i systemen.

Det tredje kännetecknet är att det är en komparativ studie. Vi har således inte bara

genomfört ett experiment utan har upprepat detta i tre något olika situationer. Därigenom

ges möjlighet att jämföra förutsättningar och resultat samt att därigenom dra säkrare

slutsatser.

Det fjärde kännetecknet är dess inslag aven aktionsorienterad klinisk forskarroll.

Bakgrunden till detta var att det planeringssystem vi ville experimentera med inte fanns

i praktiskt bruk. Det måste således "uppfinnas" vilket i första hand skulle utföras av

praktiker i samspel med forskarna.

I de följande avsnitten kommer vi att närmare diskutera hur forskningssituationen,

forskningsproblemen samt våra egna värderingar och intressen bidragit till att den ovan

skisserade särprägeln växt fram.
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Vetenskapsteoretiska utgångspunkter

Våra värderingar och vetenskapsteoretiska utgångspunkter har varit styrande både vid

val av forskningsproblem och vid val av metoder för att angripa dessa. Grundat på

Frankfurterskolan t ex Habermas (1968) har Lindström (1973) och Normann (1976) dis

kuterat fyra kunskapsintressen. Dessa används nedan för att spegla de utgångspunkter

vi haft samt de förändringar som skett i vår inriktning under studiens gång.

1. Ett tekniskt kunskapsintresse, enligt vilket sociala och andra system studeras

utan egentlig referens till några aktörer. Systemens samband kartläggs och kun

skapen ställs till förfogande för den eller dem som vill eller kan påverka

systemet. Positivistisk forskning anses utgå - medvetet eller omedvetet - från

ett tekniskt kunskapsintresse.

2. Ett hermeneutiskt kunskapsintresse som, med hjälp aven tolkande humanistisk

förståelseorienterad metod, syftar till ökad förståelse genom ett avslöjande av

omedvetna och undermedvetna drivkrafter till aktörernas handlande.

3. Ett emancipatoriskt eller kritiskt kunskapsintresse, enligt vilket tonvikten läggs

vid att avslöja och kanske undanröja de faktorer som binder aktörerna i en viss

verklighetsuppfattning och vissa roller.

4. Ett innovativt kunskapsintresse som syftar till att utveckla nya perspektiv och

teorier, konstruktioner och "uppfinningar" samt att förbättra världsbilden.

Detta projekt hade ett tekniskt kunskapsintresse som ursprunglig drivkraft. Syftet med

projektet har beskrivits som "... att utveckla en model1/begreppsapparat ... , ... att utveckla

och utvärdera ett administrativt system ... , ... att förbättra företags förmåga att skapa en

aktiv och medveten anpassning ...". Det är dock inte självklart att ett tekniskt

kunskapsintresse är utgångspunkt för arbete inom detta forskningsfält. Åtskilliga exempel

finns på försök att utveckla administrativa system som sociala årsredovisningar och

social audits som bygger på andra kunskapsintressen. Munroe House hade exempelvis

ett tydligt emancipatoriskt eller kritiskt kunskapsintresse vid sin genomgång av företaget

Avon Rubber Company (Social Audit 1976).
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Normann (1976) menar att dessa kunskapsintressen kan beskrivas längs en skala där ett

tidigare nämnt intresse i viss mån måste vara tillgodosett för att man skall kunna gå

vidare till nästa. Bland forskare inom ett forskningsfält finns ofta en rollfördelning där

olika forskare motiveras av olika kunskapsintressen.

I detta arbete har alla dessa fyra kunskapsintressen varit aktuella. Den första orsaken var

att forskningsfålte t var relativt nytt och obanat, vilket krävde att kunskap av olika

karaktär måste alstras inom projektet. Den andra orsaken var att vi i olika skeden av

arbetet ställdes inför komplexa problem. För att lösa dessa och föra arbetet vidare har

vårt intresse väckts för nya frågor. Som tidigare nämnts bygger studien på empiri från

tre experiment. Varje experiment inleddes med en fas där ett tekniskt kunskapsintresse

var drivande. De "uppfinningar" (av planeringssystem) som konstruerades mot bakgrund

av tidigare teorier och kunskap prövades i ett experiment där ett tekniskt kunskaps

intresse dominerade.

Dock uppstod oväntade problem och dilemmor som fokuserade vårt intresse mot att söka

förstå aktörernas handlande, dvs ett mer hermeneutiskt kunskapsintresse. I interaktionen

mellan forskarna och aktörerna i företagen växte så småningom denna förståelse fram.

Intresset inriktades därmed i allt större utsträckning mot att söka undanröja de faktorer

som band fast aktörerna i vissa verklighetsuppfattningar och roller. Ett innovativt

kunskapsintresse väcktes när erfarenheterna från denna planeringscykel sammanfattades

i avsikt att påbörja en ny. Under denna cykel förändrades intresset på motsvarande sätt

successivt under arbetets gång.

Metodsynsättet utgör ofta en spegling av forskarens grundläggande syn på hur en

organisation fungerar. I Sverige har ofta begreppet aktörssynsätt använts (Arbnor och

Bjerke 1977) för att beskriva det metodmässiga förhållningssätt en forskare har som

betraktar organisationen ur ett voluntaristiskt perspektiv (se sid 29). Ofta har inriktningen

därvid dessutom varit på mikro eller individnivå ("strategic choice view").

Ett annat vanligt begrepp är systemsynsätt. Det brukar i första hand användas av de

forskare som har en mer deterministisk orientering, dvs "system structural view". Även

det analytiska synsättet har sina förespråkare främst med en deterministisk orientering

"natural selection view" t ex BCGs analyser av erfarenhetskurvor.
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I vårt arbete har ingått mätningar av hårddata och mer eller mindre formella hypotes

prövningar som är vanliga metoder i ett analytiskt synsätt. Detta är också relativt vanligt

i systemstudier (Arbnor och Bjerke 1977). Enligt vår uppfattning har dock dessa synsätt

inte räckt till för att kunna hantera forskningsproblemen i denna undersökning.

Successivt har därför verktyg och metoder alltmer "lånats" från dem som är skolade i

aktörssynsättet.

4.4 Forskarroller

Nedan beskrivs några tänkbara forskarroller inom detta område. Två dimensioner

kommer att användas dels de kunskapsintressen som styr forskaren och dels forskar

rollens grad av intervention. De kunskapsintressen som används vid denna beskrivning

är de som behandlats i ett tidigare avsnitt av detta kapitel. De forskarroller som

behandlas är:

1. Observatör

2. Aktör

3. Kliniker

Med observatör avses en roll där forskarens egna förväntningar och forskningsobjektets

förväntningar innebär att denne är "forskare" i den klassiska bemärkelsen, dvs en

analytiker som studerar sitt objekt passivt och utifrån. Inga försök att påverka det

studerande systemet görs. Dock kan forskarens blotta närvaro innebära att systemet

påverkas eller att forskningen ger resultat som på sikt påverkar systemet. Avgörande för

denna roll är de olika parternas förväntningar att inte påverka systemet utan enbart

observera det. Forskaren observerar t ex de verkliga experiment som praktiker i det stu

derade systemet utför och är ansvariga för.

Den andra renodlade forskarrollen är aktören. I det fallet har forskaren en förväntnings

bild som innebär att han aktivt griper in i det studerade systemet och söker förändra eller

manipulera det. Aktören betraktas ibland till och med som den huvudsakligen ansvarige

för förändringarna. Philips (1988) använder begreppet "eldsjälar" i detta sammanhang.
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Aktiviteterna att manipulera systemet eller bygga upp ett nytt system betraktas som

forskarens huvuduppgift. Det är i verkligheten, i det studerade systemet som spelplanen

och scenen finns för aktören. Det är i den miljön forskaren genomför sina experiment.

Klinikern har å andra sidan sin egen "praktik" som forskningsarena. Parallellen är

således klinisk forskning inom medicinen. Förväntningsbilden för klinikern är att denna

skall vara ett mellanting mellan observatör och aktör. De egna förväntningarna och

förväntningarna från personer i det studerade systemet är att klinikern har en specifIk

uppgift att hjälpa sin klient och en generell uppgift att generera kunskap inom ett forsk

ningsområde. Klinikern är inte ansvarig för att förändringar sker i det studerade

systemet, men han kan med olika åtgärder hjälpa aktörer i systemet att förändra det.

Bland annat Roethlisberger (1954), Berg (1974) och Björkegren (1986) använder

begreppet klinisk metod på ett annat sätt. De avser snarast en observatörsroll då de ej

söker manipulera eller intervenera i systemet. Vår användning av begreppet klinisk

metod har sin grund i den tradition som bl a Normann (1975) företräder.

Dessa forskarroller är typroller, dvs de utgör relativt idealiserade bilder. I verkligheten

är rollerna ofta inte renodlade utan förändras under ett forskningsarbetes gång eller

ligger i gränsområdet mellan två av dessa tre typroller.

Forskar-
roller

OBSERVATÖR KLINIKER AKTÖR
Kunskaps-
intresse

TEKNISKT
"förklara
konstruera"

HERMENEUTISKT
"förstå"

EMANCIPATORISKT
"förlösa"

INNOVATIVT
"skapa"

Figur 9: Forskarroller och kunskapsintressen
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Var kan då den forskningsmetod vi valt placeras in? Rollen har varit den kliniska. Vi

har sett som vår uppgift att arbeta tillsammans med företagen i syfte att stödja dessa i

utvecklingsarbetet av ett planeringssystem, att genomföra experimentet samt att tillföra

forskningsfältet ny kunskap. I den första projektplanen angavs t ex att ".... forskarna

skall vara resurspersoner i utvecklingsarbetet samt självständigt ansvara för ut

värderingen." Även om klienten fonnellt accepterade den rollen har vi fått lägga ned

visst arbete på att försvara den. Från de medverkande företagen fanns då och då

förväntningar på att forskarna snarare skulle ha en aktörsroll.

Om den kliniska rollen varit dominerande - vilka kunskapsintressen har då varit styrande

och vägledande i forskningsarbetet? Tidigare har vi nämnt att ett tekniskt kunskaps

intresse var den ursprungliga drivkraften samt att kunskapsintresset under en planerings

cykel har skiftat fokus från tekniskt till hermeneutiskt, emancipatoriskt och ett innovativt

intresse. Slutligen när arbetet med slutrapporten pågick har ett innovativt intresse

övervägt.

Detta speglar vårt grundläggande synsätt att forskningsmetod inom vårt fält sällan väljs

ut en gång för alla av forskaren själv. Snarare är forskningsmetod ett dynamiskt

förhållningssätt till forskningssituationen. Forskarrollen "finns inte där" från början utan

den skapas och förändras i samspel med forskarens omvärld och framför allt forsknings

objekt.

4.5 Mot en experimentell ansats

Svaret på frågan varför vi valde en experimentell ansats skulle enkelt kunna ges mot

bakgrund av det uppdrag vi hade fått. Vår uppfattning är dock att svaret inte är så enkelt

emedan vi bedömde att dessa metoder skulle vara kraftfulla instrument för oss att

utforska området. Dessutom var möjligheterna stora att inom projektets ram välja

specifika forskarroller och angreppssätt. Exempelvis kunde en forskare fungera som en

renodlad konsult eller aktör och bistå klienterna i att utveckla det önskade plane

ringssystemet. Samtidigt skulle en annan forskare kunnat ha en renodlad observatörsroll

och med gängse survey-teknik studerat ett urval av företag bland vilka Industrigruppens

två företag skulle kunnat ingå. Ekvall m fl (1976) valde exempelvis ett dylikt

angreppssätt vid en aktionsorienterad studie av arbetsledningsfunktionen. Med andra ord
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var valet av metod subjektivt och medvetet. Vi kommer nedan att kort redogöra för

bakgrunden till dess val.

Inom företagsekonomiområdet har delvis olika traditioner utvecklats vad gäller de

metodmässiga angreppssätten. Inom t ex organisationsteori- och strategiområdena är

fallmetoder vanliga. Inom redovisningsområdet är dessa däremot sparsamt före

kommande. Där används traditionellt surveymetoder. Vårt sätt att genomföra

experimenten, samla in data, analysera och bearbeta dessa har vissa likheter med

komparativa fallstudier.

Hedlund och Hägg (1978) spårade intresset för dylika fallstudier till fem olika ursprung.

Det första är de forskare som hävdar en holistisk syn. Man menar då att ett socialt

fenomen, t ex ett administrativt system bara kan förstås i sitt sammanhang, dvs hela

företaget måste tas i beaktande. Fallmetoden blir då ett sätt att söka gränserna för detta

sammanhang och den specifika delens roll i detta.

Den andra utgångspunkten är de som kritiserar de renodlade empiristerna, dvs de som

hävdar att det är bara rena, enkla, hårda data som är basen för kunskap. Motståndarna

hävdar å andra sidan att verkligheten bara är konstruerad i aktörers föreställningsramar,

teorier och kognitiva bilder. Detta leder i sin tur till kritik mot forskningsansatser som

samlar "data" utan dylika föreställningar.

Den tredje utgångspunkten är aktionsforskningstraditioner eller annan interaktiv

forskning. Grundtankarna där är att det är genom att söka manipulera eller experimentera

med organisationer man kan förstå de underliggande mekanismerna. Dylika experiment

kan av resursskäl inte göras i stor skala, varför ett eller ett fåtal fall är de enda praktiskt

möjliga alternativen.

Den fjärde utgångspunkten är det hermeneutiska synsättet vilket betonar förståelse för

snarare än förklaringar av olika fenomen. Forskningsprocessen betraktas som en process

av dialog och interaktion mellan forskarna och individer eller grupper i det studerade

sociala systemet. Därigenom tränger man successivt djupare och når ny kunskap.
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Den femte utgångspunkten är att det specifika för sociala system är förändring. Att

försöka hitta de dynamiska processer som leder till förändring och "lagarna" bakom

dylika förändringar blir då centralt. Förändring, processer och organisationers historia

kommer därigenom i fokus.

Vi har ovan nämnt några av de utgångspunkter som varit grund för framväxten av

fallstudier. För vår egen del var, som framgått tidigare, alla fem utgångspunkterna

aktuella. I första hand var det den tredje som avgjorde vårt val av metodmässigt

angreppssätt.

Att söka studera företags uppmärksarnhet eller med andra ord att välja ett kognitivt

perspektiv kräver metoder som kan fånga dessa komplexa processer. Kiesler och Sproull

(1982) stödjer tanken på ett mer experimentellt angreppssätt vid studier av kognitiva

processer.

"The nature of the phenomena requires research methods that can capture the
fine structures of noticing, interpreting and incorporating stimuli. Hence, expe
riments (eg Martin and Powers 1982), field experiments (eg Sproull, Kiesler
and Zubrow 1981), and ethnography (eg Van Maanen 1981) recommend them
selves over coarser methods such as retrospective case studies or surveys."
(Kiesler och Sproull 1982)

4.6

4.6.1

Några specifika beteendevetenskapliga utgångspunkter

Inledning

I detta avsnitt kommer vi närmare penetrera några föreställningar som haft påverkan

både på forskarnas roller och på uppbyggnaden av planeringssystemen. En av de

grundläggande principerna för interaktiv planering var medverkan. För att skapa denna

medverkan har vi använt specifika metoder. De områden som haft störst inverkan i detta

avseende är ideerna om aktionsforskning, organisationsutveckling och processkonsulta

tion.
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Begreppet aktionsforskning ("action research") kan spåras till Collier (1945) och Lewin

(1946). Intresset för aktionsforskningsiden växte fram under slutet av 40-talet. Bak

grunden var att många psykologer och sociologer, som under andra världskriget sysslat

med problemorienterad forskning, såg en möjlighet att använda sina forskningskunskaper

för att "nå den nivå av praktisk nytta som samhället behöver" (Lewin 1947a).

Med aktionsforskning brukar man mena en speciell processmodell i vilken beteende

vetenskaplig kunskap tillämpas för att hjälpa en klient att lösa praktiska problem.

Samtidigt är avsikten att man ska skapa kunskaper inom det tillämpade beteende

vetenskapliga området (Whyte m fl 1989). Argyris m fl (1985) menade t ex att dylika

ansatser innebär "combining the study of practical problems with research that

contrlbutes to theorybuilding and testing" .

Lewins tankar om aktionsforskning som ett vetenskapligt verktyg var präglade av

debatten mellan de gestalt- och behaviouristiska skolorna. Lewin var företrädare för

gestaltsynsättet. Gestaltpsykolgerna (Wertheimer, Köhler, Koffka m fl) framhöll

betydelsen av helheter, strukturer och former (gestalter) i vårt medvetande. De hävdade

att människor inte enbart reagerar på ett enkelt sinnesintryck, utan på en helhetssituation

av intryck. Lewin betonade begränsningarna i att studera komplexa verkliga sociala

händelser i ett laboratorium genom att artificiellt särskilja beteendeelement från ett

integrerat system. I stället framhöll han fördelarna med att förstå dynamiken i en

förändringsprocess just när den äger rum. Hans ofta citerade uttalande att "om man inte

kan förstå ett socialt system ska man söka förändra det" är starkt präglat av detta

gestaltsynsätt.

Rapoport (1970) definierar aktionsforskning som "A type of applied social research

differing from other varieties in the immediacy of the researcher,s involvement in the

action process. It aims to contrlbute both to the practical concern of people in an

immediate problematic situation and to the goals of social science by joint collaboration

with mutually acceptable ethical framework. "
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Samverkan (collaboration) är således ett nyckelord både i denna definition och i andras

syn på aktionsforskning (Bennis 1966). Lewin (1947a) skriver t ex "any research

programme set up within the framework of an organization desiring social action must

be guided by the needs of that organization".

Ett annat kännetecken för aktionsforskning är att den brukar betraktas som en cyklisk

och sekventiell metod. French (1969) beskriver t ex aktionsforskning som en speciell

metod för organisationsutveckling där nyckelfaserna är diagnos, datainsamling, feedback

till klienterna, datadiskussion och analys i klientgruppen, aktivitetsplanering samt

genomförande av aktiviteter. Vidare menar de att "the sequence tends to be cyclical,

with the focus on new or advanced problems as the dient group learns to work more

effectively together. Frohman m fl (1976) redovisar en liknande modell av cyklisk

karaktär med åtta faser: Scouting, Entry, Data collection, Data feedback, Diagnosis,

Action planning, Action implementation och Evaluation.

Scouting (spaning) innebär att man söker information för att få en första bild av

klientsystemets karaktär och problem. Målet är att man genom denna fas ska kunna fatta

beslut om man ska ge sig in i ett närmare samarbete eller ej. Entry (inträde) innebär att

man etablerar samverkan och en öppen relation mellan konsult och klient samt definierar

de olika parternas förväntningar. Data collection (datainsamling) har skett även i de två

tidigare faserna. Då har konsulten varit ansvarig för datainsamlingen. I denna fas

involveras aktörer från klientsystemet i datainsamlingen, i frågor om vilka data som ska

samlas in och hur de ska användas. Dessa tre första faser motsvarar Lewins (1947b)

"unfreezing" stadium. Data feedback (återföring av data) ger klienten kunskaper för att

fastställa styrkor och svagheter i systemet. Återföringen kan ske genom diskussioner i

arbetsgrupper eller vid samtal med enskilda aktörer. Diagnos innebär att konsult och

klient gemensamt använder framtagna data för att definiera och undersöka orsaker till

organisatoriska problem och möjligheter. Action planning (aktivitetsplanering) innebär

att man utvecklar och utvärderar alternativa sätt att hantera problemen. Action

implementation (genomförande) kan innebära vitt skilda aktiviteter beroende på klientens

situation och problem. "Changing" eller "Moving" var Lewins (I 947b) etikett på denna

fas. Evaluation (utvärdering) ska vara förberedd redan i aktivitetsplaneringsfasen. En

databaserad utvärdering kan även betraktas som grund för att en ny cykel med data
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insamling påbörjas. Förutom utvärdering sker i denna fas en stabilisering och

generalisering av resultaten (Lippit m fl 1958) eller i Lewins (1947b) termer "freezing".

När begreppet action research introducerades fanns stora förhoppningar om att denna

forskningsansats skulle ge påtagliga bidrag till de grundläggande kunskaperna om

organisationer och förändringsprocesser i dessa. Mycket forskning med etiketten action

research har dock antingen varit forskning med föga "action" eller action med föga

forskning (French och Bell 1984).

Möjligen kan man med ett kritiskt perspektiv betrakta användningen av etiketten action

research som ett sätt för forskare att legitimera att de ägnar sig åt mer lönande

konsultverksamhet eller som ett sätt för praktiskt verksamma organisationsutvecklare att

ge sitt arbete en mer seriös prägel. "Action"-delen av begreppet är nog klar för de flesta

medan vad som menas med "research" är mer obestämt. Den kanske vanligaste

tolkningen är att man använder tekniker som är vanliga i forskningsarbete t ex enkäter,

intervjuer och analyser. Ett annat vanligt sätt (Sanford 1970) att tolka begreppet är att

betrakta aktionsforskning som ett medel för en organisation att öka de egna kunskaperna

om sin organisation och dess problem, dvs målgruppen för forskningen finns internt i

organisationen snarare än bland forskare inom ett vetenskapligt område.

Aktionsforskning av den skandinaviska traditionen som den förträds av t ex Elden

(1986), Gustavsen (1982) och Gustavsen och Engelstad (1986) är vi tveksamma till.

Forskarna har därvid ofta starka egna intressen och ideal kring arbetsplatsdemokrati och

självstyre (Philips 1988). Den "politiska kamp" (Pettigrew 1982) som därmed kan

komma att prägla forskningen i form av förändringsarbete i praktikens organisationer

försvårar, enligt vår uppfattning, objektiva utvärderingar. Lundin och Wirdenius (1990)

menar t ex "sorne of the research reports are rather meagre, being the result of

bargaining between the parties involved".

Aktionforskningsområdet har dock påverkat detta projekt i ett par avseenden. För det

första är den grundläggande iden, att genom arbete med en organisation alstra kunskaper

som kan föras tillbaka till forskarvärlden och användas i den vetenskapliga utvecklingen,

av stor vikt för detta projekt.
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För det andra har vi tagit intryck av den cykliska och sekventiella karaktären i

aktionsforskningsansatsen. Denna påminner om och kompletterar de synsätt på planering

som tidigare har beskrivits.

För det tredje har vi tagit intryck av betoningen av samverkan och samarbete mellan

forskare och klient.

4.6.3 Organisationsutveckling

Begreppet organisationsutveckling är i litteraturen relativt väl definierat. Trots ett stort

antal definitioner finns stor överensstämmelse mellan dessa. Några exempel på detta är:

"Organizational Development can be defined as a planned and sustained effort
to apply behavioral sciences for system improvement, using reflexive, self
analytic-methods" (Miles och Schmuck 1976).

"Organizational Development is a response to change, a complex educational
strategy intended to change the beliefs, attitudes, values and structure of
organizations so that they can better adopt to new technologies, markets and
challenges, and the dizzying rate of change itself' (Bennis 1969).

French och Bell (1972) anger som utgångspunkter för organisationsutvecklingsområdet

laboratorieträningsrörelsen, survey research och feedback metoder samt Kurt Lewins

arbete. Laboratorieträningen, dvs ostrukturerade gruppssituationer i vilka deltagarna lär

genom interaktion och genom dynamiken i gruppen utvecklades vid mitten av 40-talet.

Även survey research and feedback metoder, dvs att i en organisation använda

attitydundersökningar samt återföra resultaten till de medverkande, var n1etoder som ut

vecklades i slutet av 40-talet. En viktig aspekt på återföringen var att denna skulle ske

inte bara med en rapport utan genom att använda grupper som arbetade med att analy

sera samt ge förslag på åtgärder.

French och Bell (1973) pekar, som många andra, på Kurt Lewins insatser på detta

område. Dels var han initiativtagare till de två tidigare nän1nda utgångspunkterna och

dels har hans socialpsykologiska teorier t ex kraftfältsteorin och förändringsteorin

(unfreezing, changing, freezing) haft stort inflytande på den teoretiska utvecklingen inom

området.
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Vilka skillnader finns mellan aktionsforskningsansatsen och organisationsutvecklings

begreppet? Flera, t ex French och Bell (1972) menar att begreppen i ston är identiska,

dvs effektiv OU präglas alltid av aktionsforskningsiden. Frohman et al (1976) tar

avstånd till detta och menar att trots vissa likheter finns fundamentala skillnader. Den

främsta är att aktionsforskning till skillnad från organisationsutveckling har som ett

viktigt syfte att skapa ny kunskap inom det beteendevetenskapliga fåltet.

Detta projekt kan ej definieras som ett OU-projekt. De interventioner vi har använt oss

av i forskningsarbetet och vid designen av planeringssystemet var dock präglade av OU

teorierna. Framför allt användes survey research och feedback tekniker. De mer

gruppdynamiska teknikerna har vi dock ej tillämpat.

Levinsons (1972) kritiska inställning till området delar vi i stor utsträckning. Han menar

att området är ateoretiskt, att man ofta förväntar sig att vissa specifika metoder ska

kunna användas i alla organisationer, att diagnos ofta saknas, att det inte finns någon

systematisk kunskap på området samt att OU ofta bygger på ett enda knep - T-grupps

konfrontation som då det är den enda tekniken för behandling av alla problem, blir mer

en "gimmick".

4.6.4 Processkonsultation

Processkonsultationsbegreppet (Process consultation) har utvecklats av Schein (1969).

Med processkonsultation avser han:

"A set of activities on the pan of the consultant which help the c1ient to
perceive, understand and act upon process events which occur in the c1ient's
environment" (Schein 1969).

Processkonsultation bygger till skillnad från vanliga "expert"konsultationer på gemensam

diagnos och att klienten bygger upp en egen diagnoskompetens. Schein anger ett antal

grundläggande antaganden bakom processkonsultation. Dessa antaganden är att chefer

ofta inte vet vad som är fel och behöver speciell hjälp att diagnosticera vilka

problemen i verkligheten är. De är ofta inte heller klara över vilken hjälp konsulter kan
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ge dem. De vill göra förbättringar men behöver hjälp att identifiera vad som ska för

bättras och hur detta ska gå till.

Schein menar att de flesta organisationer kan bli mer effektiva om de lär sig att

diagnosticera sin egen styrka och sina svagheter. Ingen organisationsfonn är perfekt utan

varje organisationsfonn har sina svagheter som man måste finna kOlnpenserande

mekanismer för. En konsult kan antagligen inte, utan en utomordentligt on1fattande och

tidskrävande studie, lära sig tillräckligt mycket om organisationens kultur för att kunna

föreslå tillförlitliga förslag till åtgärder. Därför måste han arbeta tillsammans med

medlemmar i organisationen som känner kulturen väl. Klienten måste lära sig att se sina

egna problem, delta i diagnosen och aktivt engagera sig i att skapa en förbättring. En

av konsulternas roller är att tillhandahålla nya och utmanande alternativ som klienten får

överväga. Besluten måste dock fattas av klienten. Det är därför enligt Schein av största

vikt att processkonsulten är expert på hur man gör diagnoser och hur man etablerar en

effektiv hjälpande och stödjande relation med klienten.

Vår roll i projektet har ej varit av konsultkaraktär. I den kliniska forskarrollen ingår

dock ett nära samarbete med aktörer i praktiken. Speciellt i de två avslutande

experimenten präglades vårt agerande av de grundläggande tankarna bakom process

konsultationssynsättet enligt ovan.

4.7 Val av företag

Beslut var fattat av den centrala projektgruppen att utvecklingsarbetet skulle bedrivas i

ett eller ett par företag inom Industrigruppen AB. Efter utvärdering och modifiering av

planeringssystemet skulle detta kunna implementeras i hela Industrigruppen.

Avsikten, ur uppdragsgivarens perspektiv, var således att finna företag som för det första

kunde utgöra en realistisk miljö för projektet dvs de erfarenheter och slutsatser som

drogs skulle vara n1öjliga att tillämpa och generalisera i andra företagsmiljöer. För det

andra skulle företagen ha sådana egenskaper att utvecklingsarbetet skulle kunna bedrivas

utan större svårigheter. Vår bedömning var att den osäkerhet som fanns inbyggd i ett

utvecklingsarbete - både det konkreta målet och medlen för att nå detta var diffusa 

krävde goda förutsättningar för att kunna hanteras. Givetvis fanns speciella drivkrafter
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i ett utvecklingsprojekt som underlättar arbetet. Exempelvis skapas ofta en pionjärkänsla

som ökar engagemanget och motivationen. Vi menade dock att nackdelarna och svårig

heterna övervägde.

De kriterier för val av företag som formulerades i samverkan mellan oss och uppdrags

givaren var att företaget förutom att det skulle tillhöra Industrigruppen skulle

kännetecknas av:

1. Starkt intresse för projektet hos VD och övriga i företagsledningen samt hos

fackklubbarnas ledningar.

2. Goda relationer mellan företagsledning och fackklubbar och ett väl uppbyggt

samverkanssystem.

3. God ekonomi och relativt stabil omvärld.

4. Hanterbar och för Industrigruppen representativ företags storlek.

Förutom ovanstående kriterier för val av det enskilda företaget fanns följande kriterier

på IIföretagsportföljen":

5. Företagen skulle vara i olika branscher teknologiskt och marknadsnlässigt

(gärna ett högteknologiskt och ett baserat på basteknologi).

6. Företagen skulle vara av olika storlek, ett större och ett mindre.

De tre första kriterierna valdes för att säkerställa goda förutsättningar för att driva

projektet. De tre senare siktade på att göra erfarenheter och slutsatser generaliserbara till

andra företag inom Industrigruppen.

Samordnaren från Industrigruppen tog kontakt med verkställande direktörerna för de

företag som enligt vår bedömning passade de ovan nämnda kriterierna. Av dessa visade

fyra företag intresse för vidare diskussioner. Dessa var ett läkemedelsföretag, ett

verkstadsföretag, en stor basindustrikoncern samt ett medelstort företag inom den

kemisk-tekniska branschen.
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I läkemedelsföretaget var VD angelägen att medverka i projektet. En plan utarbetades

och presenterades i företagsnämnden för accept från övriga nyckelaktörer i företaget.

Intresset var stort. Fackklubbsrepresentanterna menade dock att man i första hand borde

avsluta det personalpolitiska arbete som just påbörjats. VD sökte driva igenom frågan

men trots detta beslöts efter ett par sammanträden i företagsnämnden att man skulle

avvakta en tid. Kontakten återupptogs ej. På verkstadsföretaget var läget mer osäkert.

Man arbetade intensivt med en strategisk omorientering. Exempelvis pågick förvärv av

ett konkurrerande företag. Beslutet i ledningsgruppen blev att man p g a tidsbrist ej hade

möjlighet att driva utvecklingsarbete på detta område just då.

Inom koncernen fanns stort intresse för projektet. Detta företag var en stor basindustri

koncern med ca 8.000 anställda. Ett partssammansatt utvecklingsråd för industrigruppens

företag hade tidigare uttalat att koncernen var aktuell för utvecklingsarbete inom

samverkansområdet. Ledningen för koncernen såg en möjlighet att genom projektet

tillgodose både egna intressen och rådets krav. I ett par avseenden bedömdes dock

koncernen ej lämplig. Dels var företaget väl stort och dels var alltför många affärs

områden aktuella. Med andra ord var det fjärde kriteriet ej uppfyllt. Beslutet i koncernen

blev att starta i en av sina produktionsenheter. Med i första hand det andra kriteriet

valdes UNIT ut. Projektet presenterades för den partssammansatta företagsledningen på

UNIT. Denna beslöt att medverka som det första företaget.

Samtidigt togs de inledande kontakterna med PROCESS. Detta medelstora företag i den

kemisk-tekniska branschen föreföll mycket lämpligt. I stort sett alla kriterierna bedömdes

väl uppfyllda. Möjligen var det andra kriteriet ej helt uppfyllt då man inte hade etablerat

fasta fonner för samverkan inom företaget. Efter närmare diskussion i företagets ledning

och i företagsnämndens arbetsutskott beslöts om medverkan även från detta företag.

Därmed var valet av företag klart. Både forskarna och uppdragsgivarna var tillfreds

ställda med denna kombination av företag. Genom UNIT hade man en relativt stor (600

anställda) produktionsenhet inom en av Sveriges basnäringar. Enheten var lokaliserad

till en typisk bruksort. PROCESS var ett mindre (200 anställda) men komplett

högteknologiskt processföretag med 80% exportandel och lokaliserat till en medelstor

stad i mellansverige.
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Att det senare skulle inträffa förändringar av stor omfattning både i företagens miljö och

internt i dessa anade vid den tidpunkten varken forskarna eller nyckelpersonerna i de

medverkande företagen. I den djupa lågkonjunktur som inträffade ett par år senare

råkade båda företagen in i allvarliga kriser. Med andra ord skedde förändringar i och

utanför företagen som medförde att vissa av de ursprungliga kriterierna inte längre upp

fylldes. Icke desto mindre eller kanske just därför blev dock möjligheterna till ett int

ressant empiriskt material goda. Dylika "extrema" studieobjekt kan vid fallstudier vara

framgångsrika (Eisenhardt 1989) då krissituationer medför att organisationen öppnas upp

och att processerna blir tydliga för forskaren.

4.8

4.8.1

Undersökningens uppläggning i stort

En schematisk skiss över uppläggning

I figuren på nedanstående sida ges en översiktlig bild av hur undersökningen har varit

upplagd. I stort beskriver vi den i form av fem delvis överlappande fraser:

1. Uppdrags- och problemformulering samt projektplanläggning

2. Det första experimentet på UNIT

3. Experimentet på PROCESS

4. Det andra experimentet på UNIT

5. Utvärdering och vidareutveckling.

4.8.2 Fas 1. Uppdrags. och problemformulering samt
projektplanläggning

Denna fas omfattade i stort sett hela År 1. Utgångspunkten var en förfrågan från

Industrigruppen AB om vårt forskningsinstitut hade intresse av att medverka i ett

utvecklingsarbete kring social redovisning. Ett förslag till projektplan utformades och

accepterades efter vissa modifieringar. Planen byggde på iden att utvecklingsarbetet

skulle ske i samverkan mellan parter i ett eller ett par företag inom Industrigruppen

varvid forskarna skulle medverka som resurspersoner och ansvara för utvärderingen av

arbetet.
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Uppdraget

Val av företag
Utveckling av före
ställningsram

- - - - - - - - - - - - - - Intervjuer UNIT I
(föremätning)

År2

År3

År4

FAS 2

FAS 3

Det första experimentet
- på UNIT - - - - - - - - Intervjuer PROCESS

(föremätning)
- - - - - - - - - - - Intervjuer UNITI

(mellanmätning)

- - - - - - - - - Intervjuer PROCESS
Enkäter PROCESS

- - - - - - - - - - - Intervjuer UNIT I
(eftermätning = föremätning UNIT II)

Experimentet på PROCESS

Intervjuer PROCESS
(mellanmätning)

FAS 4

Det andra experimentet
på UNIT

Enkäter UNIT
Intervjuer PROCESS
(eftermätning)

ÅrS - - - - - - - - - - - Intervjuer PROCESS
(efter-eftermätning)

År6

---- ......... ---....... -----.-.....-...---.==------ ---~-- ..... ----------

Utvärdering av PROCESS
Intervju- och enkät
återföring och diskussion

Intervjuer UNIT II
(mellanmätning)
Enkät PROCESS
Enkät UNIT

År7

ÅrS

FAS 5
utv ärdering av UNIT
Intervju- och enkät
återföring och diskussion

Intervjuer UNIT II
(eftermätning)

- - - - - - - - - - - Uppföljning samtal PROCESS
- - - - - - - - - - - Uppföljning samtal UNTT

Figur 10: Undersökningens uppläggning i stort
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Under våren, sommaren och hösten År 1 inventerades lämpliga företag. Förhandlingar

om medverkan fördes med ett antal företag. Projektet presenterades även på ett par kon

cemgemensamma konferenser. För att förankra projektet i en bredare krets togs

kontakter med ett partssammansatt utvecklingsråd för branschen i fråga.

Utvecklingsrådet tillsatte en referensgrupp. Avsikten var att man därigenom skulle

förankra projektet på central facklig nivå. Detta sågs som en förutsättning för att ge

lokala fackliga representanter erforderligt stöd samt för att säkerställa en eventuell sprid

ning i ett senare skede. I fyra företag presenterades projektplaner utformade för att passa

respektive företags situation. Två av företagen bedömdes vara lämpliga att inleda med.

I ett tidigare avsnitt av detta kapitel behandlades val av företag och de kriterier som

därvid användes.

Parallellt med denna mer operativa planering av projektet genomfördes en litteraturstudie

för kartläggning av kunskapsläget på området. Ett synsätt på hur planering på detta

område kunde bedrivas utvecklades med Ackoffs teorier om interaktiv planering som

grund. Fasen avslutades med att en första föreställningsram kring planerinssystemet

utvecklades samt att ett företag koncernen inom Industrigruppen AB förklarade sig

villigt att påbörja utvecklingsarbetet.

4.8.3 Fas 2. Det första experimentet på UNIT

Närmare beskrivning av denna fas finns i kapitel 5. Koncernen beslöt efter samråd

mellan ledning och fackklubbar att starta utvecklingsarbetet på UNIT, en förvaltning

med cirka 600 anställda på en bruksort i mellansverige.

Ett förslag till projektplan presenterades i slutet av År 1 för den partssammansatta

förvaltningsledningen. För att lära känna enheten och dess förutsättningar samt för att

planera arbetet genomfördes den första strukturerade datainsamlingen i fonn av

intervjuer med 8 nyckelpersoner (de högre cheferna och fackklubbsordförandena). Beslut

fattades att påbörja arbetet efter årsskiftet. En arbetsgrupp som skulle genomföra arbetet

utsågs. Under våren och sommaren År 2 genomfördes planeringsarbete i fonn av

datainsamling, identifiering av mål och utarbetande av åtgärdsförslag. Under hösten År

2 presenterades en Social Rapport och Social Plan för arbetsgruppens uppdragsgivare

förvaltningsledningen.
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I avsikt att utvärdera planeringsarbetet genomfördes intervjuer med ett antal nyckel

personer vid företaget samt medlemmarna i arbetsgruppen. Vid dessa intervjuer söktes

information om eventuella förändringar i problemuppfattningar och förväntningar.

Intervjuerna inriktades även på att få data för att analysera vilka faktorer som utgjort

hinder respektive underlättat planeringsprocessen. Den sociala rapporten mottogs med

skepsis av vissa av förvaltningsledningens representanter. De åtgärdsförslag som hade

utarbetats genomfördes ej i någon större utsträckning.

4.8.4 Fas 3. Experimentet på PROCESS

Denna fas finns närmare beskriven i kapitel 6. Arbetet under denna fas pågick från

årsskiftet År 2/3 till sommaren År 4, dvs under cirka ett och ett halvt år. Inledningsvis

intervjuades sju nyckelpersoner för att ge forskarna en förståelse för företagets situation.

Syftet med intervjuerna var även att fokusera det kommande utvecklingsarbetet på detta

företags specifika problem och behov. Därefter skapades med erfarenheterna från

experimentet på UNIT och från nya litteraturstudier en planeringsrnodelI som var

avsevärt förändrad jämfört den vid UNIT.

Kärnan i planeringsarbetet utgjordes även här aven partssammansatt arbetsgrupp på 6

personer. En skillnad var att man aktiverade en stor del av de anställda i planeringsar

betet. Detta skedde genom att information samlades in med enkäter och intervjuer.

Resultaten återfördes och diskuterades bl a på arbetsplatsträffar. Intervjuer och enkäter

genomfördes även med grupper utanför företaget, t ex styrelseledamöter och kommun

representanter. Avsikten var att denna information skulle användas både vid planeringen

och vid utvärderingen av denna.

Genom enkäter och intervjuer kartlades strategier, förväntningar och kunskap för att få

indikatorer på om de grundläggande kognitiva processerna förändrades genom införandet

av det nya planeringssystemet. Under planeringen återfördes vissa av dessa data till

aktörerna och användes som diskussionsunderlag i ledningsgruppen och på arbetsplats

träffar. De olika aktörerna (företagsledning och de tre fackklubbarnas styrelser) arbetade

var för sig med att ta fram förslag till planer. Arbetsgruppen bistod dessa n1ed underlag

samt sammanställde och samordnade arbetet. Planeringscykeln avslutades med att

arbetsgruppen presenterade ett förslag till Social Rapport och Handlingsprogram för

företagsledningen och fackklubbarna.
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Dessa diskuterade materialet under en heldagskonferens och fastställde därefter planen.

Under hösten intervjuade forskarna några av nyckelaktörerna för att förstå vad som

orsakade att handlingsprogrammet enbart delvis genomfördes och ej följdes upp.

Företaget genomgick under hösten År 4 en allvarlig kris. I ett senare skede, kring

årsskiftet År 5/6 genomfördes en ny enkät- och intervjuomgång för att undersöka de mer

långsiktiga effekterna av experimentet.

4.8.5 Fas 4. Det andra experimentet på UNIT

Denna fas beskrivs närmare i kapitel 7. Tidsmässigt omfattade denna fas cirka ett år, dvs

från slutet År 4 till årsskiftet År 5/6. Inledningsvis återfördes resultaten från de inter

vjuer som utfördes i slutet av den andra fasen till förvaltningsledningen på UNIT och

till ledningen för koncernen. Genom detta ökade deras intresse för utvecklingsarbetet.

Beslut fattades i förvaltningsledningen om en förnyad satsning på projektet. Forskarna

arbetade med erfarenheterna från tidigare experiment fram en ny projektplan. Denna

innebar bl a enkäter och intervjuer med nyckelaktörer och vanliga anställda. Dessa mät

ningar användes både för att ge underlag för planeringsprocessen och för forsknings

arbetet, dvs mätningar av förändringar av förväntningar etc.

Resultatet återfördes och diskuterades i olika samverkansorgan. Under hösten År 5

presenterade förvaltningsledningen på en presskonferens sin Sociala Rapport och sitt

Handlingsprogram för det kommande året. Avslutningsvis genomfördes intervjuer med

ett urval nyckelaktörer. I ett senare skede under vintern År 6 genomfördes en ny

enkätundersökning omfattande mätningar av samma indikatorer som vid den tidigare

undersökningen. Avsikten var att därigenom erhålla data inför en ny planeringsprocess

samt för att mäta förändringar på de områden som utvärderades forskningsmässigt.

4.8.6 Fas 5. Utvärdering och vidareutveckling

Denna fas pågick under perioden från mitten av År 6 fram till att denna rapport

utformats. Under denna fas återfördes resultaten av tidigare enkät- och intervju

undersökningar till båda företagen. Dessutom genomfördes intervjuer med ett antal

nyckelaktörer vid ett par tillfällen. Avsikten var att kartlägga de långsiktiga effekterna

av planeringsarbetet. En tredje planeringscykel startades på UNIT i slutet av År 7.
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Avsikten var att planeringen då skulle genomföras helt med egna resurser. Forskarnas

uppgift var att delta vid enstaka tillfällen i avsikt att ge råd om processens vidare

utformning. Denna fas har även omfattat sammanfattande och jämförande analyser av

de tre experimenten samt vidareutveckling av vår föreställningsram.

4.9

4.9.1

Datainsamling och bearbetning

Inledning

Våra data har genererats, bearbetats och analyserats på ett antal olika sätt. Två

grundläggande strategier för datainsamling har funnits. En stor del av de data, som syftar

till att undersökningens forskningssyften uppnås, har samlats in av forskarna. Den andra

huvudgruppen av data har tagits fram genom datainsamlingar under planeringen i de

medverkande företagen. Det har i det senare fallet i huvudsak avsett data som varit

nödvändiga för att företagen skulle kunna planera och utvärdera sin verksamhet.

I praktiken har dock data ej behandlats på detta strikta sätt utan har använts för både

forsknings- och planeringsändamål. Ett exempel på detta är mätningar av arbetstillfreds

ställelse. Dessa genomfördes för att mäta en tänkbar effekt av planeringsarbetet.

Resultaten bedömdes dock tillföra planeringsarbetet information varför de även användes

som planeringsunderlag. Å andra sidan har data som genererats under planeringsarbetet

använts i forskningssyfte. Exempel på detta är data om kapacitetsutnyttjande i

produktionsanläggningarna. Dessa data användes i planeringsarbetet för att formulera nya

produktionsmål. I forskningssyfte kunde dessa data ge forskarna en tydligare bild av

forskningsobjektens situation samt vara indikatorer på förändringar i företaget.

Detta har således varit data som samlats in genom relativt välstrukturerade procedurer

med intervjuer, enkäter och dokumentstudier. Data aven annan karaktär har insamlats

med mindre systematiska procedurer. En klinisk forskarroll innebär att forskaren mer

eller mindre medvetet samlar information eller data om sin klient. Syftet är att successivt

bygga upp en förståelse för klientens situation och agerande. Dessa data analyseras och

tolkas varvid en "intuitiv teori" uppstår.
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Teorin prövas, förändras och utvecklas t ex genonl att forskarna funnits med och

observerat vid sammanträden i ledningsgrupper, i projektgrupper, på arbetsplatsträffar

och i de utvecklingsgrupper som varit ansvariga för planeringsarbetet. En annan

datakälla har funnits i informella kontakter vid t ex luncher och kaffepauser.

Vid de mer formella sammanträdena har forskarna ofta haft en ambition att observera

vissa förhållanden t ex intressekonflikter mellan olika grupper. Därvid har datain

samlingen nännast haft karaktären av deltagande observation. Nästa steg kan t ex ha

varit att en av forskarna vid en paus informellt samtalade med vissa aktörer för att höra

om deras syn på gruppens arbete och effektivitet, deras egen roll och funktion osv. Nya

data kom således till som gav forskarna en successivt bättre bild av företaget och dess

aktörer.

Datainsamlingen vid de tre olika planeringscyklarna har ej skett på exakt samma sätt

eller varit inriktad på identiska områden. Detta är en följd av att datainsamlingen varit

en integrerad del av planeringsarbetet samt av att vår föreställningsram successivt

utvecklats och förändrats. För att tydliggöra bilden av datainsamlingen beskrivs den

nedan i två olika avsnitt dels studierna av den experimentella utvecklingen, vilka syftade

till att ge underlag för en kartläggning av respektive experiment, samt dels de mer om

fattande intervju- och enkätundersökningarna som syftade till att studera långsiktiga

förändringar i visioner, strategier, rollsystem och kognitivt system.

4.9.2 Studier av den experimentella utvecklingen

Dessa studier som i stor utsträckning påminner om traditionella fallstudier utfördes vid

alla tre experimenten medan mer omfattande intervju- och enkätundersökningar enbart

genomfördes vid de två senare.

Varje experiment inleddes med en första intervjuomgång - en föremätning - med 5-6

nyckelaktörer som deltagare. Vidare förekom en genomgång av tillgängliga dokument

data typ årsredovisningar, organisationsscheman och produktionsbeskrivningar. Syftet

var att ge forskarna en för-förståelse av företagets och aktörernas situation. För att

inrikta det kommande planeringsarbetet sökte man även få en uppfattning om på vilka

områden företaget hade problem. Intervjuerna genomfördes med ett par personer ur
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företagets ledning t ex VD och personalchef samt ordförandena för de fackliga

organisationerna.

Intervjuerna genomfördes under cirka 1,5 - 2 tim per aktör. Till stöd fanns en

intervjuguide omfattande ett tiotal frågor. Dessa låg i sin tur till grund för följdfrågor

och diskussion. Intervjuguiderna var något olika utformade vid de tre planerings

cyklerna. I stort motsvarade de den som användes vid UNIT I (se bilaga 1). Frågor

ställdes kring aktören själv, dvs tidigare erfarenheter, arbetsuppgifter och roll i företaget

samt kring företagets situation och problem. Liksom vid följande intervjuomgängar

utlovades konfidentiell behandling samt att resultatsammanställningarna skulle utformas

så att inte individerna skulle kunna identifieras.

Dessa data analyserades tillsammans med vissa dokumentdata typ resultatutveckling och

personalomsättning samt återfördes till aktörerna. Detta skedde i samband med att ett

förslag till plan för planeringsarbetet presenterades i företagets ledningsgrupp. Forskarna

hade därvid använt data för att precisera och kort analysera några av företagets viktigaste

problem vilka skulle kunna motivera det kommande planeringsarbetet.

Efter att cirka hälften av planeringsarbetet hade genomförts skedde en mellanrnätning

för att utvärdera processen och eventuella effekter. Även denna datainsamling utfördes

i intervjuform. Intervjuobjekt var de 5-7 aktörer som medverkade i arbetsgruppen samt

övriga nyckelaktörer vid företaget t ex, VD, ägarrepresentanter i styrelsen samt de högre

chefer och fackklubbsordföranden som ej ingått i arbetsgruppen. Totalt omfattade detta

10-15 personer. För att erhålla så objektiva data som möjligt genomfördes huvuddelen

av dessa intervjuer av andra forskare än de som tidigare medverkat i projektet.

Intervjuerna var strukturerade med en intervjuguide på 10-15 frågor, se exempel i

bilaga 2. Frågorna omfattade aktörens förväntningar på projektet vid dess start samt inför

framtiden. Man sökte även klarlägga vilka pådrivande respektive hindrade faktorer

aktören ansåg vara av vikt för pianeringsprocessen. Även aktörens uppfattning om

forskarnas roll behandlades. Då företagen i flera fall stod inför eller hade mött specifJ.k:a

problem söktes även information om aktörens syn på dessa samt ideer om vad som

borde göras för att lösa problemen. Resultaten av denna mellanrnätning återfördes ej till
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aktörerna. Det betonades att denna datainsamling utfördes för forskningssyftet, dvs för

att utvärdera planeringsarbetet.

En efterrnätning utfördes ett par månader efter att respektive experiment hade avslutats.

Den var utformad på samma sätt som mellanmätningen och omfattade samma aktörer.

Resultaten av denna återfördes vid diskussioner i de arbetsgrupper som varit ansvariga

för arbetet samt vid diskussioner om fortsatt planering i företagets ledningsgrupp. Efter

ytterligare 1-1,5 år genomfördes en mer informell intervju som i princip var upplagd

som mellan- och eftermätningsintervjuerna. Avsikten med dessa" efter-eftermätningar"

var att få en uppfattning om de långsiktiga effekterna av planeringsarbetet. Många t ex

Likert (1961) menar att sociala system är så tröga att förändringar av dessa sällan får

effekter förrän efter ett par år. Vid ett par tillfällen under de följande 2 - 3 åren togs

kontakter med några av nyckelaktörerna för att ge forskarna en uppfattning om

företagens vidare utveckling. Speciellt riktades vid dessa intervjuer uppmärksamheten

mot att få en bild av hur företagsledningarna hanterade de nya problem och dilemmor

som uppstått samt vilka strategier de använde i dessa fall.

Förutom direkta observationer av olika aktörers beteenden vid t ex lednings- och

arbetsgrupps sammanträden samlades data in i samband med "agendasättande

interventioner" (Schein 1969). Dels användes tid vid inledningen av sammanträden för

att diskutera sammanträdets uppläggning och dels avsattes ofta 5-10 minuter av varje

sammanträde till att utvärdera själva sammanträdet. Data för att beskriva och utvärdera

experimenten samlades vidare in genom att forskarna skrev protokoll från alla

sammanträden och minnesanteckningar från andra mer informella möten.

Förutom ovan nämnda datainsamling har vissa dokumentdata typ ekonomisk utveckling,

företagshistorik och personalomsättning genererats genom att forskarna har studerat

dokument som årsredovisningar, produktbeskrivningar samt genom att aktörerna har tagit

fram data för det egna planeringsarbetet. Analyserna och slutsatserna från dessa

datainsamlingar avrapporteras i form aven beskrivning av respektive experiment i

kapitel 5, 6 och 7 samt i en jän1förande översikt i kapitel 8.
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Fördjupade intervju- och enkätundersökningar

I samband med experimentet på PROCESS samt det andra experimentet på UNIT

genomfördes mer omfattande datainsamlingar genom intervju- och enkätundersökningar.

Syftet med dessa var primärt att djupare studera vilka långsiktiga effekter experimentet

hade haft på ett antal variabler. Detta skedde genom att jämföra mätningar i ett tidigt

skede av planeringsprocessen med mätningar en tid efter att den hade slutförts. Framför

allt var avsikten att studera vilka förändringar som skedde i vissa grundläggande delar

av det kognitiva systemet och rollsystemet. Speciell uppmärksamhet ägnades rol1

systemet där vi sökte klarlägga olika gruppers förväntningar både vad avser riktning,

intensitet och innehåll på ett antal av företagets strategiska områden. Både enkät- och

intervjuundersökningarna var mer omfattande på PROCESS än på UNIT. Några av de

effektvariabler som bedömdes som speciellt intressanta var arbetstillfredsställelse och

samarbetsklimat. Dessa två områden mättes med ett särskilt avsnitt i enkäten.

Nedan beskrivs inledningsvis enkät- och intervjuundersökningarna vid PROCESS.

Därefter redogörs för avvikelser i datainsamlingen vid UNIT jämfört PROCESS.

Intervjuundersökningarna genomfördes i huvudsak som komplement till enkätunder

sökningarna. Beskrivningen kommer därför att inledas med enkätundersökningarna.

4.9.3.1 Enkätundersökningarna

Enkätundersökningen på PROCESS omfattade alla nyckelaktörer i företaget samt ett

representativt urval av alla anställda. För att säkerställa signifikanta resultat krävdes att

mer än hälften av alla anställda besvarade enkäten. Urvalsprinciperna följde de som

redovisats i IDE (1981). Dessutom riktades enkäten till ett antal aktörer utanför företaget

i fonn av representanter för kommunen, ägarna och kunderna.

Urvalet av nyckelaktörer i företaget innebar att alla i företagsledningen, fackklubbarnas

styrelser samt alla högre tjänstemän och arbetsledare besvarade enkäten. Dessutom

valdes ca hälften av de kollektivanställda ut med hjälp aven slumptalstabell. Urvalet av

respondenter genomfördes av forskarna. Med de kriterier som användes erhölls kvoter

för de olika grupperna. För att erhålla ett representativt urval av aktörer i företags-
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ledning, fackklubbsstyrelser och arbetsledare måste alla i dessa grupper väljas ut. För

gruppen tjänstemän krävdes 50% utval och av kollektivanställda 35%.

Aktörs- Totalt Urval Antal Totalt Urval Antal
grupp antal år3 svar antal år6 svar

pers år3 pers år6
år3 år6

Före- 12 12 12 13 13 13
tagsled-
ning

SIF 71 45 41 72 35 32
(tjm)

FABRIKS 128 79 67 131 52 44
(koll.
anställda)

Styrelse 8 8 8 8 8 8
(ägar- och
kundrepre-
sentanter)

Kommunre- 2 2 2 2
presen-
tanter

Tabell l: Urval vid enkätundersökningar på PROCESS

Svarsfrekvensema år 6 var något lägre för kollektivanställda (85%) jämfört med

företagsledning och tjänstemän (93%). Fyra personer hade dock ej uppgivit vilken grupp

de tillhörde, varför svarsfrekvensen var 93% totalt. Motsvarande siffra år 3 var 91 %.

Vid närmare kontroll av orsaker till bortfallet framkom att ca hälften av de som ej

besvarat enkäten var långtidssjuka eller tjänstlediga. Övriga valde att ej medverka i

undersökningen. De skäl de senare angav var något oklara. Någon nännare undersökning

varför de ej svarade bedömdes inte som erforderlig. Enligt uppfattningen i arbetsgruppen

skilde sig bortfallspersonerna ej signifikant från övriga medarbetare i sin syn på sitt

arbete eller på företaget.
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Som representanter för vissa andra viktiga aktörer i koalitionen valdes de personer som

ingick i företagets styrelse. Där fanns t ex ett par representanter för ägarna, dvs personer

ur Industrigruppens ledning samt vissa andra, t ex en forskare inom PROCESS

kompetensområde. Denne var även representant för företagets viktigaste kundgrupp. Från

kommunen valdes de två personer ut som hade ansvar för näringslivs- och syssel

sättningsfrågor (kommunalråd och kommunsekreterare). Inget bortfall fanns i gruppen

av externa aktörer.

Urvalet år 6 omfattade något färre antal personer än år 3. Detta beror på att det år 6

tillkom ett kriterium vid urvalet av personer internt i företaget - att man deltagit i enkät

undersökningen år 3. Då ett antal personer hade slutat sin anställning vid företaget eller

var tjänstlediga blev gruppen något mindre. Vad gäller nyckelaktörerna togs dock även

nyanställda med i undersökningen. En avsikt var att studera vilka strategiförändringar

som skedde inom varje grupp. Nya personer medförde nya perspektiv vilket torde

påverka utfallet. Detta samt det faktum att ett antal vanliga medarbetare hade slutat är

potentiella felkällor i undersökningen. Risk fanns t ex att n1is snöjda medarbetare sökt

sig bort från företaget och därmed ej fanns med i undersökningen år 6.

Enkäten finns redovisad i Ljung (1991). I stort innehöll enkäten frågor på tre områden:

1. Aktörsdata; 2. Mätningar av arbetstillfredsställelse och samarbetsklimat och 3.

Mätningar av förändringar av uppmärksamheten. Dessa beskrivs kortfattat nedan:

Aktörsdata

Dessa aktörsdata omfattade: ålder, utbildning, position/nivå, funktion/befattning,

avdelning, grundläggande värderingar (konservativ-radikal, erfarenhet (från andra före

tag), kontaktmönster (informellt och formellt) och fackföreningstillhörighet. Dessa

variabler fanns med då vår föreställning var att aktörens bakgrund och situation kunde

innehålla faktorer som påverkade dennes syn på sitt arbete och företag. Vi ville även få

möjlighet att strukturera resultatsammanställningar så att analyser av skillnader mellan

olika grupper kunde utföras. Av dessa aktörsdata användes dock i praktiken enbart posi

tion, avdelning och fackföreningstillhörighet.
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Mätningar av arbetstillfredsställelse och samarbetsklimat

Vår föreställning var att två av de faktorer som på sikt borde påverkas av experimentet

var arbetstillfredsställelsen samt samarbetsklimatet. För att mäta dessa användes

instrument som utvecklats inom projektet Industrial Democracy in Europe (IDE 1981),

ett internationellt projekt i vilken man utvärderade olika strategier att hantera

medbestämmandefrågor. Dessa mätinstrument användes för att de var väl utprövade och

för att resultat fanns tillgängliga från elva andra företag både i utlandet och i Sverige.

Detta skulle möjliggöra jämförelser med andra företag. För varje variabel fanns 13 in

dikatorer med förberedda svarsalternativ av Likert-typ.

Exempel på indikator/fråga angående arbetstillfredsställelse:

1. Har Du det jobb som Absolut ja
Du verkligen skulle Ja
vilja ha? Varken ja eller nej

Nej
Absolut nej

Exempel på indikator/påstående angående samarbetsklimat:

2. Vi får vanligen ut-Instämmer starkt
förlig information Instäm~r

om företagets lång-Tveksam, det beror på
siktiga politik och Instämmer inte
organisation. Instämmer inte alls

Mätningar av uppmärksamheten

5
4
3
2
l

5
4
3
2
l

För att studera de variabler som var i fokus i denna studie, dvs kognitiva och

rollsystemsförändringar konstruerades ett speciellt instrument med utgångspunkt från de

områden företagets strategiska ledning hade att hantera Uämför sid 43). Matrisen som

låg till grund för val av områden använde två dimensioner, interna/externa frågor och

materiella/immateriella resurser. För varje ruta i denna matris preciserades fyra eller fem

strategiska aktivitetsområden.
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INTERNA FRÅGOR

- Produktion
- Arbetslokaler
- Adminstrativa

rutiner
- Arbetsorganisation

- Arbetstillfreds
ställelse

- Personalutveckling
- Arbetsvillkor

arbetsmiljö
- Medinflytande,

samråd och info
- Ledarskap och orga

nisationsutveckling

EXTERNA FRÅGOR

- Marknadsföring
- Forskning och

utveckling
- Konkurrenssituation
- Inköpsverksamhet

- Produktinnehåll och
-kvalite

- Miljövård (yttre)
- Sysselsättning
- Social service
- Kommunal service

Figur 11: Strategiska aktivitetsområden på PROCESS

För att kontrollera att dessa aktivitetsområden innebar en heltäckande bild av företagets

verksamhet, diskuterades matrisen och senare den slutgiltiga enkäten med forskar

kollegor samt med aktörer från de medverkande företagen.

För varje område konstruerades 5 indikatorer vilka skulle hjälpa forskarna att studera

förändringar som skedde under eller på grund av planeringsexperimentet.

Avsikten var att primärt studera förändringar i värderingar, kognitiva system och

rollsystem genom att mäta olika aktörers syn på dessa aktivitetsområden.
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Värderingar kartlades genom en indikator av Likerttyp:

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
inte ganska endast ganska helt
alls dåligt delvis väl

"Detta är ett mycket
viktigt område för
att PROCESS ska
kunna fungera bra" 2 3 4 5

Det kognitiva systemets motsvarande indikator var:

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
inte ganska endast ganska helt
alls dåligt delvis väl

"Jag tycker att jag
har kunskap om läget
och förhållanden på
detta område" 2 3 4 5

Rollsystemets maktfaktor kartlades med:

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
inte ganska endast ganska helt
alls dåligt delvis väl

"Jag tycker att jag
har inflytande över
utvecklingen och för-
ändringar på detta
område" 2 3 4 5

Rollsystemets normativa förväntningar indikerades med:

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
inte ganska endast ganska helt
alls dåligt delvis väl

"För att PROCESS ska
fungera bra i fram-
tiden krävs att det
satsas mycket mer
resurser på detta
område 2 3 4 5

RoIIsystemets prediktiva förväntningar mättes med följande indikatorer:

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
inte ganska endast ganska helt
alls dåligt delvis väl

"Det finns åtskilliga
problem på detta om-
råde" 2 3 4 5
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Dessutom fanns för varje beslutsområde utrymme för ett s k öppet svar: "Beskriv

kortfattat de problem som finns på detta område! Ge även förslag på förändringar och

åtgärder!" Svaren på detta användes primärt som underlag för planeringsarbetet.

Indikatorer på rollkonflikter konstruerade8 på följande sätt: Vad avser interrollkonflikter

jämfördes de olika aktörskategoriernas normativa förväntningar. Vad avser intraroll

konflikterna jämfördes för olika aktörskategorier de normativa och de predikativa

förväntningarna. Hur dessa indikatorer närmare utformades beskrivs i samband med

dataanalysen i kapitel 10.

En särskild mätning av de normativa förväntningarna med en speciell indikator

genomfördes vid den första enkätundersökningen. Denna användes dock ej vid analysen

varför den ej redovisas här. Vid den andra enkätundersökningen på PROCESS fanns

dessutom ett antal frågor kring aktörens syn på ett antal aktuella beslut. Exempelvis hade

företagsledningen nyligen beslutat att lägga ned tillverkningen aven av produkterna san1t

föreslagit att produktionen av ett produktområde skulle flyttas från dotterbolaget till

n1oderbolaget.

I enkäten fick respondenten med 8 frågor bedöma om dessa beslut eller förslag innebar

positiva eller negativa konsekvenser. Dessa frågor fanns med på önskemål från företags

ledningen, som därigenom kunde erhålla en bild av hur de anställda uppfattade dessa

beslutade förändringar. Därutöver hade de fackliga organisationerna önskemål om att få

en uppföljning av medlemmarnas förtroende för och inställning till fackklubbens arbete.

Detta önskemål tillgodosågs på motsvarande sätt med 8 frågor.

Vid den andra enkätundersökningen på UNIT fanns även 8-10 frågor kring själva

planeringsarbetet och de rapporter som producerats. Syftet med dessa frågor var att mäta

hur aktörerna värdesatte och bedömde arbetet. Frågorna motsvarade i stora drag de

frågor Dierkes (1985) hade angett som de väsentliga för utvärdering av sociala rapporter.

(Se sid 75).
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Två veckor före enkätundersökningen infonnerades personalen om att undersökningen

skulle genomföras, motiven för denna samt vissa praktiska detaljer t ex hur urvalet av

respondenter skulle ske. Framför allt betonades att data skulle behandlas konfidentiellt

samt att undersökningen hade stöd av både ledning och fackklubbar. Deltagandet var

frivilligt. Enkätundersökningen ägde rum under arbetstid i fem grupper om ca tjugo

personer vardera. Två timmar avsattes för varje grupp. Inledningsvis gavs en muntlig

infonnation och en genomgång av enkätens innehåll. Forskarna fanns tillgängliga för

frågor. För de flesta respondenterna tog det cirka 1-1,5 tim att fylla i enkäten. Cirka

hälften utnyttjade möjligheten att ange problempreciseringar och åtgärdsförslag på de

öppna avsnitten. En vecka senare anordnades en uppsamlingsgrupp för de som på grund

av sjukdom, tjänsteresa eller dylikt ej haft möjlighet att delta vid ordinarie tillfålle.

Större delen av enkäten var förkodad. Dock fanns vissa öppna svar som måste kodas.

Enkätresultaten behandlades med standardprogram för beräkning av medelvärde och

standardavvikelse. Den programvara som användes togs ur SPSS (Statistical package for

the Social Sciences, 1975).

Delar av enkätresultaten återfördes till företaget en månad senare. Vid den första

enkätundersökningen återfördes enbart data om "effektvariablema": arbetstillfredsställelse

och samarbetsklimat samt de öppna svaren med problempreciseringar och åtgärdsförslag

på de 16 områdena. Hur enkätresultatåterföringen mer i detalj genomfördes framgår av

kapitel 6. Först diskuterades resultaten i arbetsgruppen och därefter på arbetsplatsträffar

(11 st). För varje avdelning fanns en särskild resultatsammanställning. På arbetsplats

träffarna, vid vilka forskarna deltog som resurspersoner, ägnades cirka två sammanträden

åt att analysera resultaten samt arbeta fram förslag på åtgärder. Dessa förslag över

lämnades senare till arbetsgruppen för sammanställning. Vid den andra enkät

undersökningen på PROCESS återfördes i stort sett hela enkätresultatet till företagets

partssammansatta ledningsgrupp. Ingen återföring skedde genom arbetsplatsträffarna. Via

personaltidningen fick de anställda ta del av vissa delar av materialet.
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Intervjuundersökningarna

Urvalet av intervjupersoner omfattade alla nyckelaktörer, dvs från företagsledningen,

VD, vice VD och alla funktionschefer, från de fackliga organisationerna de tre ord

förandena samt ytterligare ett par personer. Externa intressenter omfattade styrelse

ledamöter och kommunrepresentanter. Totalt intervjuades 16 personer. Intervju

personerna hade först fyllt i enkäten. Den utgjorde delvis bas för intervjun. Främst sökte

man med intervjun erhålla en tydlig bild av respektive aktörs egen situation och

bakgrund samt de förväntningar denne hade på företagets ledning.

Bland annat ställdes följande frågor:

PROCESS roll i samhället - Vilka är PROCESS viktigaste uppgifter?

Vilka är PROCESS viktigaste intressenter?

PROCESS karakteristik - Beskriv PROCESS karaktär, ungefär som man kan

beskriva en persons karaktär, personlighet etc.

Vilka är PROCESS starka respektive svaga sidor?

Vilka är de 5 viktigaste problemen vid PROCESS idag - rangordna - beskriv!

Hur får Du reda på vad som händer på PROCESS?

Får Du tillräcklig information? På vilka områden saknar Du infonnation?

Vilka konflikter finns? Hur hanteras dessa?

Framtidsbild - mål? - Hur tror Du att PROCESS ser ut om 5 år (storlek,

personal, produkter etc). Hur skulle Du vilja att PROCESS ser ut om 5 år?

Vilka Hot och Möjligheter finns för PROCESS?

Vilka är de fyra viktigaste besluten som Du anser bör fattas vid PROCESS de

närmaste åren?

Genom dessa frågor söktes bilder av aktörens normativa och prediktiva förväntningar

(rollsystemet), dennes kunskap och infonnation om företaget och sätt att söka

infonnation (kognitiva systemet). I den andra intervjuomgången ett par år senare

kompletterades frågorna med att intervjupersonerna fick beskriva de viktigaste

händelserna vid företaget sedan den första intervjuundersökningen samt hur dessa hade

hanterats. Detta var ett sätt att söka klarhet i vilka strategier man använt. Resultaten av

intervjuerna återfördes ej till företaget då de enbart genomfördes i forskningssyfte.
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Enkät· och intervjuundersökningar på UNIT vid experiment n

På UNIT genomfördes i samband med de andra experimentet en jämfört med PROCESS

något mindre omfattande enkätundersökning. Enkäten på UNIT innehöll aktörsdata (kön,

ålder, fackklubbstillhörighet, befattning, avdelning/arbetsplats), de två effektvariablerna

arbetstillfredsställelse och samarbetsklimat samt aktörens syn på 16 aktivitetsområden.

Dessa var dock ej identiska med de områden som valdes på PROCESS. Företagens

situation var något olika vilket motiverade dessa skillnader. De områden som

behandlades redovisas i figuren nedan:

Materiella
resurser

"Ekono
miska"

Immateriella
resurser

INTERNA FRÅGOR

- Produktion
- Arbetslokaler
- Arbetsorganisation
- Administrativa

rutiner

- Arbetsmiljö
- Arbetstillfreds-

ställelse och
personalutveckl.

- Arbetsvillkor
- Ledarskap
- Medbestämmande,

samråd och in
formation

EXTERNA FRÅGOR

- Marknadsföring
(enbart år 5/6)

- Produktinnehåll och
-kvalite

- Sysselsättning
och anställnings
trygghet

- Svårsysselsatta
grupper

- Social service
- Kommunal service

Figur 12: Strategiska aktivitetsområden på UNIT

UNIT hade ej ansvar för de externa affärsmässiga frågorna t ex marknadsföring,

produktutveckling, forskning och inköp. Under projektet påbörjades en decentralisering

av vissa av dessa funktioner till enheten. Därför fanns i enkäten år 5/6 Marknadsföring

med som ett strategiskt aktivitetsområde. För varje område fanns samn1a frågor som på
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PROCESS (Problem, Inflytande, Kunskap, Viktigt och Resurser) samt utrymme rör ett

öppet svar med problempreciseringar och åtgärdsförslag.

Den första enkätundersökningen riktades till alla nyckelaktörer internt i företaget. Dvs

urvalet bestod av alla chefer från arbetsledare och uppåt, alla medlemmar i de tre

fackklubbarnas styrelser samt alla skyddsombud. Undersökningen var således en

totalundersökning av dessa grupper. Vid den andra undersökningen inkluderades även

en grupp slumpmässigt utvalda vanliga medarbetare. Urval och svarsfrekvens framgår

av tabellen.

Aktörs- Totalt Urval Antal Totalt Urval Antal
grupp år4 år4 svar år6 år6 svar

år4 år6
Nyckelaktörer

Företagsledning 11 11 11 13 13 13

Fack-kollektiv 24 24 19 24 24 22

Fack-arbetsledare 23 23 20 25 25 22

Fack-tjänstemän 19 19 15 18 18 17

Vanliga anställda

Produktionsavd I O 20 16

Produktionsavd II O 20 14

Totalt i företaget 656 77 65 634 120 104

Tabell 2: Urval vid enkätundersökningar på UNIT II

Svarsfrekvensen på UNIT var 87% totalt sett, för nyckelaktörerna 93% och för kategorin

vanliga anställda 75%. Orsakerna till detta bortfall och dess betydelse för under

sökningen motsvarade dem vid PROCESS. Enkätundersökningen genomfördes,

bearbetades och återfördes till företaget på samma sätt som på PROCESS. En skillnad

vid resultatåterföringen var att denna ej skedde till de anställda vid arbetsplatsträffarna

utan till de partssammansatta avdelningskommitteerna.
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Ytterligare en skillnad var att inga speciella intervjuer gjordes för att studera för

väntningsförändringar etc. Bedömningen var att forskarna genom sin i detta fall betydligt

längre kontakt med aktörerna från UNIT hade erforderliga data t ex genom de intervjuer

som genomfördes i samband med före-, mellan- och eftermätningarna vid studien av den

experimentella utvecklingen (se sid 123-125).

4.10 Möjliga felkällor och generaliserbarhet

I detta avsnitt kommer några frågor kring möjliga felkällor undersökningen att

diskuteras. Centralt i detta resonemang är de två frågorna:

Mäter indikatorerna de egenskaper man avser att mäta (validitet)?

I vilken grad ger indikatorerna otvetydiga utslag (reliabilitet)?

I en studie som denna där modell- och begreppsutveckling är central är validitetsfrågan

av speciellt intresse. Ett vanligt sätt att behandla validitetsbegreppet är att skilja mellan

inre (logisk) validitet och yttre (empirisk) validitet. Med logisk validitet avses

överensstämmelse mellan en teoretisk härledd egenskap och de indikatorer som valts

eller konstruerats för att mäta denna egenskap. Forskarens mål är att denna överens

stämmelse ska vara så stor som möjligt. Vanliga brister i den logiska validiteten är att

indikatorerna enbart delvis täcker egenskaper, att indikatorerna inte alls mäter den egen

skap man avser eller att indikatorerna mäter både delar av den egenskap man avser och

andra egenskaper.

Några sätt att hantera dessa brister i validiteten anges av Sjöstrand (1973). Ett av dessa

är att låta egenskapen helt definieras av indikatorerna. Ett exempel på detta operationella

sätt att hantera den logiska validiteten finns vid definitionen av begreppet intelligens

vilket definieras som det som mäts med intelligenstest. Omvänd operationalism innebär

att man definierar en egenskap som tilldelar indikatorn all mening som finns i

egenskapen. Det tredje sättet är att genom pseudodefinitioner beskriva egenskapen så att

hög validitet kan uppnås på ett enkelt sätt. Dessa definitioner används dock ej senare vid

diskussion och analys av materialet.
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Dessa sätt att angripa problemet med den logiska validiteten har ej bedömts lämpade i

denna studie. Den främsta orsaken är att åtskilliga av de begrepp som använts ej defi

nierats så precist att validiteten kan behandlas på dessa sätt. Begreppens "mjuka"

definitioner är en följd av studiens syfte att just utveckla begrepp och system av begrepp

(modeller).

Vårt sätt att hantera den logiska validiteten har därför varit att där så varit möjligt, t ex

avseende relativt väldefinierade standardbegrepp typ arbetstillfredsställelse eller

samarbetsklimat använda av andra väl utprövade indikatorer med hög validitet. I de fall

där vi själva har utvecklat begreppen använde vi forskarkolleger som oberoende fick

bedöma den logiska validiteten. Vi har även använt oss av de möjligheter till validi

tetsprövningar som är inbyggda i en aktionsorienterad forskningsmetoden. Genom att

utforma begrepp och indikatorer i nära samspel med aktörer från den empiriska miljön

samt genom att genomföra mätningar, analyser och tolkningar av resultaten i ett cykliskt

mönster kunde vi successivt bygga upp en apparat av begreppsmodeller, begrepp,

egenskaper och indikatorer. Denna möjlighet är som vi ser det en av fördelarna med en

klinisk forskningsansats.

Dessutom valde vi, speciellt för de begrepp eller egenskaper som bedömdes som

centrala, flera indikatorer för varje egenskap. Ett exempel är aktörernas förväntningar

på företaget. Vid studier av dessa användes t ex flera olika indikatorer av Likerttyp i en

enkät, intervjufrågor samt direkta observationer av aktörers beteende.

Den empiriska (yttre) validiteten avser om en studie och dess begrepp har god empirisk

anknytning. Speciellt viktigt är om forskningsarbetet har inneburit att beskrivningarna

underlättar analys och förståelse av de studerade objekten. Med de kunskapsintressen

som varit drivande i denna studie är den empiriska validiteten av högsta vikt.

Vi har strävat efter att hantera den empiriska validiteten genom flera åtgärder. Framför

allt har vi som t ex Stymne (1970) föreslår hämtat beskrivningar av egenskaper från

flera olika källor (flera interna och externa aktörer, dokument etc) och dels hämtat dem

på olika sätt t ex via enkäter, intervjuer, deltagande observationer och dokumentstudier.
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Den kliniska forskningsmetodens karaktär med interaktioner mellan forskare och

forskningsobjekt ger möjligheter att uppnå god överensstämmelse mellan den

abstraherande världen (språk, begrepp, begreppsmodeller etc) och den empiriska miljön

(praktikernas tankemodeller och praktiska problem).

Reliabilitet kan diskuteras på fyra områden (Zetterberg 1967). Med målet att en

indikation ska ge ett otvetydigt utslag, dvs hög reliabilitet, blir frågor om kongruens

mellan indikatorer, precisionen hos ett mätinstrument, objektivitet hos dessa samt

konstans hos ett mätobjekt av vikt. För vissa av de egenskaper som mätts i denna studie

t ex arbetstillfredsställelse och samarbetsklimat har indikatorer valts vilka prövats i andra

studier och visat hög reliabilitet. Hög korrelation mellan indikatorer som är avsedda att

mäta samma egenskap är ett vanligt sätt att mäta reliabiliteten. Endast i mindre

omfattning har dylika beräkningar utförts i denna studie. Orsaker till detta är vår

bedömning att de omfattande diskussionerna både vid utformning av mätinstrumenten

och vid analyser och tolkningar av resultat som har utförts med andra forskare och

medverkande aktörer har varit tillräckliga.

Några felkällor som ur de studerade aktörernas perspektiv vanligen tas upp vid dessa

diskussioner är huruvida resultaten påverkas av tillfälliga egenskaper hos en aktör,

undersökningsituationen, aktörens relation till forskaren samt instrumentets påverkan på

individen. I en aktionsorienterad studie är dessa felkällor speciellt väsentliga att beakta

inte minst genom att det i syftet bakom aktionsforskningssynsättet ofta ligger att

instrumentet ska påverka individen eller aktörens relationer till forskaren i viss riktning.

Med andra ord reliabilitetsproblem vilka i en positivistisk studie diskuteras som felkällor

och därför bör undvikas. I en aktionsforskningsstudie där forskarna drivs av ett

emancipatoriskt kunskapsintresse betraktas motsvarande reliabilitetsfrågor snarare som

intressanta utvecklingsfrågor. Den renodlade "aktören" vidtar medvetet olika åtgärder

som bidrar till att det objekt man studerar utvecklas i den riktning man önskar. Risken

är då enligt vår uppfattning att resultaten av undersökningen p g a låg reliabilitet blir

utan värde för det vetenskapliga samhället. De brister eller risker i de kognitiva

processerna som Keisler och Sproull (1982) identifierade för chefer och företagsledare

är troligen lika tillämpbara för aktionsforskaren. "Klinikern" som har ambitionerna att

både bidra till den vetenskapliga utvecklingen och till forskningsobjektens utveckling

måste således hantera detta dilemma på något sätt.
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Vi har använt tre olika sätt. Först har vi markerat att vissa mätningar enbart har ett

forskningssyfte och därför ej återförts till företagen. För det andra har vi vad gäller

undersökningssituationer och individens relationer till forskarna sökt kontrollera dessa

faktorer. Alla praktiska arrangemang vid t ex enkätundersökningarna har hållits så

konstanta som möjligt. Vidare har vi genom speciella mätningar (intervjuer av andra

forskare än de som medverkat i planeringsarbetet) sökt få en uppfattning om i vilken

grad och på vilket sätt forskarna och de instrument dessa använt har påverkat det

studerade systemet. I samma syfte har diskussioner med aktörerna förts om möjliga

felkällor och om hur dessa bör hanteras. Ett fjärde sätt var studiens longitudinella

karaktär. Genom att relativt lång tid förflöt mellan forskarnas interventioner i företagen

och att utvärderingarna genomfördes kunde forskarna distansera sig från forsknings

situationen.

4.11 Problemet med kontroll

Vid experimentella studier är det klassiska problemet att få andra variabler än dem man

önskar undersöka under kontroll. Enbart därigenom kan man med mer säkerhet uttala

sig om slutsatser etc. I idealfallet använder man sig av kontrollgrupper för att hantera

detta. Det vill säga man försöker finna flera grupper eller system med identiska

egenskaper varefter man utsätter vissa av dem för experimentet eller de stimuli man vill

pröva effekterna av. I vårt fall har vi bedömt att ett klassiskt experiment av den

karaktären ej varit lämpligt eller möjligt att genomföra. En av orsakerna till detta var

forskningsekonomiska skäl. Ena andra var svårigheterna att finna relevanta kontroll

grupper. Sociala system är alltid mer eller mindre unika varför det skulle vara svårt att

finna "tvillingar" till UNIT, PROCESS eller aktörerna i företagen. en tredje orsak var

vår bedömning att vi med undersökningens uppläggning hade svårt att på ett rirnligt sätt

hantera kontrollgrupper.

Vårt sätt att hantera kontrollproblemet har primärt utgjorts av den komparativa

uppläggningen (flera experiment och organisationer). Vi har vidare använt data från flera

olika källor, inhämtade med flera olika metoder för att få en uppfattning om andra

faktorers påverkan på resultaten.
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KAPITEL 5 DET FÖRSTA EXPERIMENTET VID UNIT

5.1 Inledning

Syftet med detta kapitel är att ge en bild av den experimentella behandlif'.gen vid

det första planeringsexperimentet på UNIT. Inledningsvis beskrivs UNITs or

ganisatoriska miljö genom att Koncernens situation och organisation behandlas. I

ett andra avsnitt görs motsvarande beskrivning av UNITs specifika situation.

I det tredje avsnittet görs en genomgång av de principer som var utgångspunkten

för uppbyggnaden av planeringssystemet. De olika faserna i planeringsprocessen

beskrivs relativt detaljerat.

Därefter diskuteras o~h analyseras problem och svårigheter, hinder och stöd för

planeringen samt de effekter av denna som identifierades under och den närmaste

tiden efter experimentet.

Avslutningsvis ges en sammanfattning av preliminära erfarenheter och slutsatser

samt kvarstående frågor. Dessa har i sin tur varit styrande vid utvecklingen av

planeringsprinciper och föreställningar i de följande experimenten.
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UNIT · en enhet i en stor basindustrikoncern

Koncernen

Två av experimenten utfördes vid UNIT. Detta var en enhet med ca 650 anställda

inom ett stort basindustriföretag - KONCERNEN. Koncernen bildades under 30

och 40-talen genom fusioner av ett stort antal mindre företag för att förhindra kon

kurser och nedläggningar.

Fram till i början av 70-talet sorterade koncernen direkt under ägarna. Vid

grundandet av Industrigruppen AB infogades koncernen i Industrigruppen som ett

av de största företagen. Man hade år 1* en omsättning på ca 800 Mkr och 3.500

anställda. Företaget var ett basindustriföretag. Det hade till skillnad från flera av

sina konkurrenter inga egna råvarutillgångar.

Under början av 70-talet hade man integrerat framåt genom att förvärva företag

närmare konsumentledet. Företaget hade sedan starten varit produktionsorienterat

med en funktionsorganisation. Den divisionaliseringsvåg som inleddes i svensk

industri under 60-talet nådde först i mitten av 70-talet koncernen. Man hade fem

affärsområden, varav två utgjorde fristående dotterbolag och tre låg till grund för

var sin division. Indelningen var i första hand gjord efter produktkriterier. Des

sutom fanns ett antal dotterbolag utomlands. Flertalet av dessa var renodlade

marknads- och försäljnings bolag.

Ca två tredjedelar av produktionen exporterades. Storbritanien, Väst-Tyskland m fl

länder i Europa var de största marknaderna. Vid denna tidpunkt utgjordes företagets

produktion i huvudsak av relativt oförädlade basvaror vilket innebar att man var

starkt beroende av den internationella konjunkturen.

Årtalet är av anonymitetsskäl liksom företagsnamnen fingerade. År 1 är i
denna rapport det år då studien påbörjades.
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Figur 13: Koncernens organisation år l

Koncernledningen och divisionsledningarna var samlade i Stockholm. Även

divisionernas marknads- och produktutvecklingsenheter låg i Stockholm. På 16

platser i mellansverige och Norrland fanns produktionsenheter, s k förvaltningar.

På flera av dessa fanns produktionsanläggningar tillhörande olika divisioner. UNIT

var en av dessa förvaltningar.

Efter några mycket goda år strax före mitten av 70-talet hade koncernens ledning

höga ambitioner avseende företagets framtida utveckling. Strategin var att utveckla

företaget genom fortsatt integration framåt och internationalisering. Man var

medveten om den jämfört med konkurrenterna höga känsligheten för kon

junktursvängningar. Denna orsakades av låg soliditet p g a hög skuldsättningsgrad

samt genom att man inte ägde egna råvaruresurser. Viss finansiell trygghet

skapades genom att man tillhörde Industrigruppen.



5.2.2

144

UNIT • en kort historik

UNIT ligger mellan två sjöar djupt inne i de Mellansvenska skogarna. Troligen har

järntillverkning förekommit på platsen sedan 1100-talet. I mitten av 1600-talet

drevs 27 st stångjärnshammare utefter ån som förbinder de två sjöarna.

I mitten på 1700-talet samlades de olika aktiviteterna till ett företag. Därmed var

grunden lagt för UNIT. År 1880 ersattes den sista stångjärnshammaren med ett

valsverk, som drevs fram till 1909. Två år senare, år 1911, börj ade en ny industriell

verksamhet utvecklas på orten. Då byggdes vid stranden till en av sjöarna den

första produktionsanläggningen för de produkter som senare skulle vara grunden

för UNITs verksamhet. Denna rörelse förde under mer än 30 år en skiftande

ekonomisk tillvaro. Sedan början av 40-talet ägdes UNIT av Koncernen som

bildades för att samordna ägarens intressen inom detta område.

UNIT omsatte år 4 158,9 Mkr varav 76,6 Mkr på ett produktområde och 82,3 Mkr

på ett annat område. Antal anställda var samma år 656 personer varav 124 kvinnor.

39,7% av de anställda var invandrare. Samhället hade ca 3.000 invånare i central

orten och ca 6.000 i kommunen som helhet. UNIT var den klart dominerande

arbetsgivaren på orten. Samhället hade en bruksmiljö med den särprägel detta

brukar innebära.

5.2.3 UNITs strategi och struktur

Den grundläggande värderingen bakom UNITs strategiska utveckling var att

betrakta UNIT som en renodlad produktionsenhet. Ambitionerna hade varit att inom

de två produktområdena producera till lägsta möjliga kostnader. Detta innebar att

man eftersträvat stora tillverkningsvolymer för att därmed ta tillvara stordrifts

fördelar. Man hade även effektiviserat produktionsprocesserna genom successivt

utbyte av maskiner och anläggningar.

Aktörerna lokalt på UNIT betraktade koncernledningen som sin viktigaste

intressent. Orsaken till detta var att man för sin överlevnad enligt strategin ovan

krävde resurser för investeringar. Inom koncernen fanns en intern konkurrens
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mellan olika produktionsenheter om investeringsresurser. UNIT hade varit

framgångsrik i denna konkurrens. Produktionsanläggningen för det ena produkt

området var en av Sveriges största. Fabriken för det andra produktområdet var en

av världens största nled mycket stor kapacitet.

Marknadsförutsättningarna på lång sikt var relativt mörka för båda produkt

områdena. På det ena området var efterfrågan starkt konjunkturberoende och

långsiktigt sjunkande. På det andra området var läget ännu dystrare. Dels fanns stor

överkapacitet i branschen och dels var efterfrågan avtagande p g a nya produkter.

Inom båda områdena var man med en hög exportandel starkt beroende av den

internationella konjunkturen.

För att kunna ta till vara stordriftsfördelarna var det väsentligt att man producerade

med fullt kapacitetsutnyttjande. Åtskilliga problem och knäckfrågor för ledningen

hade avsett att åtgärda orsaker till att kapaciteten ej utnyttjats till fullo. En av de

väsentliga orsakerna hade under 60- och början av 70-talet varit brist på kompetent

arbetskraft.

För att öka kapacitetsutnyttjandet är en vanlig åtgärd att genom marknadsföring

eller produktförbättringar öka efterfrågan på företagets produkter. I UNITs fall hade

dock åtgärder av denna karaktär ej varit möjliga att vidta lokalt. Detta berodde på

att ansvaret för marknadsföring och produktutveckling hade legat på funktions

avdelningarna eller i divisionsledningarna. Dessa var belägna tillsammans med

koncernledningen i Stockholm. En sorts "internmarknad" existerade dock genom

att koncern- eller divisionsledningen beslutade om var produktionen av olika

produkter skulle läggas. De olika produktionsenheterna konkurrerade således med

varandra där de avgörande faktorerna var produktions- och distributionskostna

derna.

Vid ett av sammanträdena i arbetsgruppen vid UNIT ritades följande modell av

UNITs utveckling. Denna modell som är inspirerad av Normann (1977) beskriver

väl de tankar flera av UNITs aktörer hade i sina dystrare stunder.
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l. Försäljning, utveckling,
forskning och admini
stration centraliseras i
koncernen

J
2. Resurserna minskar

3. Inga att;aktiva 4. säu:re t~arbets- 5. ulveCklingS-

~:~~ärmöj1ig-~ klimat / :r~r tynar

8. "Dom klarar ~
sig inte själva"

6. Sämre resultat

7. Hopplöshet
Passivitet

Figur 14: "Det utarmade brukets onda cirkel"

Tankegångarna bakom denna onda cirkel var att om viktiga funktioner för en

organisations utveckling drogs bort minskade både de mänskliga och ekonomiska

resurserna vilket ledde till att det ekonomiska resultatet försämrades. Detta skapade

i sin tur en känsla av hopplöshet och passivitet vilket koncernledningen uppfattade

som en signal att "dom klarar sig inte själva" utan behövde hjälp varför ytterligare

funktioner centraliserade.

Flera indikationer tydde på att UNIT var inne i en ond cirkel av denna karaktär.

Några exempel: Av de cirka 650 anställda fanns endast en person med akademisk

utbildning vilket kan vara tecken på att karriärvägar saknades. Antal inlämnade

förslag till förslagskommitten minskade från den relativt låga siffran 50 st år 1 till

24 st år 4 vilket kan vara tecken på att utvecklingsideer tynade bort.

Dock hade UNIT klarat sig betydligt bättre än många andra företag på bruksorter

i Sverige. Även i den interna konkurrensen mellan de olika enheterna hade UNIT



147

varit framgångsrik. Exempelvis var UNIT en av de första enheterna till vilken

koncernledningen decentraliserade resultatansvar när den fasen i koncernens

utveckling inleddes. Koncernens organisation hade börjat förändras från en funk

tionsorganisation till mer av divisionsorganisation. Lokalt på UNIT hade man vaga

bilder av vad detta skulle innebära. Viss oro fanns att UNIT inte längre skulle

betraktas som en enhet då de två produktionsavdelningarna tillhörde två olika

divisioner. I stort såg organisationen ut enligt figuren nedan.

Divisionsledning
Division I

I

Produktions
avdelning

I

UNIT

Divisionsledning
Division II

Förvaltningsledning
(partsammansatt)

I

Produktion
"Verket"

Produktion
"Fabriken"

Anläggnin~ och
underhall

Ekonomi
Kontor

Personal

Figur 15: UNITs organisation

Med den streckade linjen mellan Produktion "Verket" och UNIT avses att "Verket"

var en till UNIT ansluten enhet som dock organisatoriskt tillhörde Division I.

Innebörden av detta var att UNIT försåg "Verket" med de tjänster man tidigare

hade ansvarat för lokalt t ex underhåll, rekrytering och ekonomi. För dessa tjänster

betalade "Verket" ett visst belopp i relation till omsättningen varje år.

Av organisationsschemat ovan framgår även hur samrådssystemet och med

bestämmandet var tänkt att fungera. För hela UNIT fanns en partssammansatt

förvaltningsledning. Denna bestod av 12 personer varav 6 från de fackliga or

ganisationerna. Förvaltningsledningen hade formellt det ansvar och beslutsrätt som

traditionellt tillhört platschefen. I praktiken hade dock förvaltningsledningen mer
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karaktären av ett organ för informationsutbyte. För de två stora produktions

enheterna fanns särskilda samverkansorgan. Dessa två, verkskommitten och

fabrikskommitten, hade formellt den beslutsrätt respektive enhetschef tidigare haft.

Även i dessa fall fungerade kommitteerna mer som arenor för informationsutbyte.

En viktig funktion var att de även utgjorde skyddskommitteer för respektive enhet.

Frågor som avsåg anläggningsavdelningen behandlades i fabrikskommitten.

Dessa samverkansformer hade inneburit ett representativt inflytande för de

anställda. Ett mer direkt inflytande var tänkt att utövas genom arbetsplatsträffar där

alla anställda varje månad skulle mötas avdelningsvis och diskutera situationen på

respektive arbetsplats. Arbetsplatsträffarna arrangerades dock sporadiskt. Då de

ägde rum var de ej speciellt välbesökta. Större delen av arbetsplatsträffarna

utgjordes av information från arbetsledningen om hur volymer, kostnader etc ut

vecklades i produktionen.

De anställda var organiserade i LOK (av anonymitetsskäl är namnet fingerat) ett

industriarbetarförbund tillhörande LO, SIF eller SALF. Fackanslutningen var i stort

sett 100%. Det fackliga intresset var dock i praktiken svagare. Exempelvis brukade

10% av medlemmarna komma till LOKs klubbmöten.

5.2.4 Sammanfattning av UNITs situation inför År 2

UNIT var med sina 650 anställda den dominerande arbetsgivaren i det lilla

brukssamhället. För att överleva på sikt sökte ledningen på alla sätt att öka

kapacitetsutnyttjandet och minimera produktionskostnaderna. UNIT styrdes relativt

hårt från divisions- och koncernledningen i Stockholm. I den interna konkurrensen

om investeringsmedel och produktionskvoter sökte UNIT visa upp sin bästa sida.

Man hade därvid varit framgångsrik och betraktades av koncernledningen sonl

något aven mönsterenhet.

Arbetsförhållandena och arbetsmiljön på UNIT var relativt hårda. Många arbets

platser var fysiskt påfrestande. I fabriken släpptes gas ut från produktionsprocessen

vilket innebar att man ibland låg långt över tillåtna gränsvärden. Nästan 40% av de

anställda var invandrare främst från Finland. Spänningar fanns mellan den svenska

delen avarbetarstyrkan och invandrarna.
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Det hade sett ljust ut några år i och med att konjunkturerna varit goda. De s k

övervinståren hade inneburit att medel avsatts för arbetsmiljöförbättringar. Man

började nu ana att de goda åren var över och att en ny lågkonjunktur möjligen var

på väg.

5.3 Grundprinciper vid utformningen av
planeringssystemet vid UNIT

Då detta var den allra första planeringscykeln var inte principerna helt preciserade

vid projektets start. Avsikten med projektet var bland annat att formulera dylika

principer samt att ge dem ett konkret innehåll.

Medverkansprincipen ("the participative principIe") präglade som framgått i

kapitel 3 vårt synsätt i flera avseenden. För det första skulle utvecklingsarbetet

drivas av aktörerna i företagen. För det andra skulle företagsledningarna vara upp

dragsgivare samt även delta aktivt i själva planeringen. För det tredje skulle de

anställda medverka genom representanter i utvecklingsgruppen. För det fjärde var

avsikten att andra aktörer t ex ägar- och kommunrepresentanter skulle kunna ingå

i gruppen.

Vad gäller helhetsprincipen ("the holistic principle") var avsikten att man skulle

arbeta med ett brett perspektiv på företagets sociala relationer, dvs till kunder,

anställda, kommun osv. Utvecklingsgruppen skulle innehålla representanter för alla

väsentliga enheter och funktioner. Därigenom skulle den kunna representera hela

företaget. Både utvecklingsgruppen och företagsledningen skulle utgöra de arenor

där koordination och integrering av planerna skulle ske.

Kontinuitetsprincipen ("the principle of continuity") innebar att utvecklings

gruppen skulle ta fram rapporter och beslutsunderlag efter hand arbetet fortskred.

I första hand var dock vårt synsätt här präglat av den mer analytiska och logiska

skolan. Arbetet var tänkt att genomföras i faser i form aven årscykel, där nlan

under en period kartlade nuläget, därefter formulerade mål, planlade aktiviteter

samt avslutningsvis följde upp. Processen var således utformad ungefär som ett

traditionellt budgetarbete.
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Planeringsprocessen

Inledning

Ovan har beskrivits de mer övergripande riktlinjerna för den första planerings

cykeln. Kvar stod frågorna kring hur denna skulle utformas mer i detalj samt

effekterna och resultaten av planeringen. De senare frågorna behandlas i nästa

avsnitt. Processen och dess detaljutformning beskrivs i form av de sju faser som

behandlades i avslutningen av kapitel 3. Den första fasen - Introduktionsfasen 

omfattade bl a planläggning och utformning av utvecklingsarbetet. Den andra och

tredje fasen - Datainsamling och Rapportering - utgjorde en redovisning av nuläget

i form av problem och möjligheter på olika områden.

Denna redovisning låg till grund för själva planeringsarbetet i fas fyra Diagnos och

fas fem Planering. Under dessa faser preciserades de problemområden som behövde

extra uppmärksamhet. En detaljplanering av dessa genomfördes i form av mål-,

medel- och resursplanering. I den sjätte fasen - Implementeringen genomfördes

åtgärderna och i den sjunde fasen - Uppföljning kontrollerades vilka förändringar

som skett etc. I stort har därför planeringsprocessen haft ett förlopp enligt figuren

nedan.

1. Intro
duk
tion

Redovis
ning

2. Datain-
-> samling

3. Rappor
tering

Planering

4. Diagnos
-> 5. Plane

ring
->

6. Imple
mente
ring

7. Upp
-> följ

ning

"Formulating
the mess"

"Ends-, Means
and Resource
planning"

"Design of impleme
tation and Controi"

Figur 16: Schematisk skiss av planeringsprocessen på UNIT
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Viss överlappning fanns mellan faserna. Exempelvis påbörjades planeringen innan

rapporteringsfasen var fullt genomförd. Redovisningsfasen avslutades med att en

beskrivande social rapport togs fram. Planeringsfasen avslutades med att en mer

handlingsinriktad social rapport och plan presenterades.

I det följande avsnitten kommer vi att gå igenom varje fas. Beskrivningen kommer

att vara relativt detaljrik för att ge läsarna möjlighet att få en uppfattning om de

överväganden som låg bakom utformningen och vilka resultat som uppnåddes.

5.4.2 Introduktionsfasen

Den inledande kontakten mellan representanter för UNIT och projektet togs i

augusti år 1. Koncernens administrativa direktör förhörde sig med UNITs platschef

om representanter från Koncernen, Industrigruppen AB och ett forskningsinstitut

kunde besöka UNIT för att diskutera medverkan från UNIT i ett utvecklingsprojekt.

I mitten av september träffades sju personer på brukshotellet i närheten av UNIT.

Två av dessa kom från Industrigruppen AB (Personaldirektören och en medarbetare

på personalavdelningen), två från Koncernen (Administrativa direktören och en av

hans närmaste medarbetare) samt två forskare. Platschefen representerade ensam

UNIT. Med olika argument sökte man övertyga platschefen om lämpligheten av

UNITs medverkan. Man hävdade att detta arbete - att sätta och följa upp sociala

mål - var nödvändigt för Industrigruppen och dess dotterbolag. Det var ett

långvarigt och mödosamt utvecklingsarbete, som dock skulle underlätta pågående

utveckling i UNIT och hjälpa till att lösa vissa problem. Framför allt tog man fasta

på de problem kring motivation och samarbetsklimat som platschefen menade var

aktuella på några enheter.

På Industrigruppens representants konkreta fråga: "Vill Du vara med?" svarade

platschefen "Situationen är ytterligt komplicerad just nu. Vi har stor arbetsbörda

och jag vet inte om vi orkar med något mer. Det är klart att det är bra att bli hjälpt.

I höst orkar vi inte mer. Vi kanske kan förbereda för våren?" Efter ytterligare

diskussioner beslöts att om övriga medlemmar av förvaltningsledningen accepterade

skulle UNIT medverka. Starten skulle ske vid årsskiftet och en första rapport vara

klar i maj. Det beslöts att forskarna skulle medverka vid ett sammanträde i förvalt-
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ningsledningen senare under hösten. Avsikten var att då närmare diskutera hur ut

vecklingsarbetet skulle drivas.

Första steget i att definiera relationerna mellan forskarna och aktörerna vid UNIT

skedde i början av december. Förvaltningsledningen sammanträdde då för att

diskutera UNITs eventuella medverkan. Vid detta sammanträde presenterade

forskarna och en representant för Industrigruppen den tänkta uppläggningen av

projektet. Som diskussionsunderlag fanns ett fyrasidigt PM. Detta avslutades med

några frågor: "På vilket sätt kan projektet anpassas till Er situation och Era krav?

Vilka bör vara medlemmar i projektgruppen?" Vid sammanträdet fanns alla med

lemmar i förvaltningsledningen med. Dock saknades de näst platschefen två

viktigaste cheferna - produktionscheferna för fabriken respektive verket. Dessa

hade sänt sina suppleanter.

Projektet rönte intresse framför allt hos platschefen och de fackliga represen

tanterna. Beslutet i förvaltningsledningen blev att före ett slutgiltigt beslut om

medverkan i projektet skulle en mer detaljerad plan utformas. Forskarna fick i upp

drag att intervjua medlemmarna i förvaltningsledningen. Detta skulle resultera i en

anpassning av projektet till UNITs specifika situation och problem.

I mitten av decernber genomfördes dessa intervjuer med nio av medlemmarna i

förvaltningsledningen. Resultatet av intervjuerna var en mer personlig kontakt

mellan forskarna och aktörerna vid bruket samt att ett antal problemområden iden

tifierades. De senare skulle utgöra utgångspunkt för ett fortsatt utvecklingsarbete.

Grundproblemet identifierades därvid som att UNITs överlevnadsmål hotades av

en förestående lågkonjunktur och av svårigheter att i den situationen hålla nere

produktionskostnaderna. De sociala problem som identifierades avsåg frågor kring

rekrytering, arbetsmöjligheter för kvinnor, utländsk arbetskraft, informations- och

kommunikationsproblem samt samhällsservice.

Mot bakgrund av dessa intervjuer formulerades ett förslag till utvecklingsprojekt

av ett socialt planerings- och rapporteringssystem vid UNIT. Förslaget innebar att

en arbetsgrupp på ca 4 personer skulle tillsättas av förvaltningsledningen. Gruppen
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skulle kompletteras med 2 forskare och 1 representant för Industrigruppen AB.

Gruppen skulle göra en social rapport med en kartläggning av det arbete som

pågick och de problem som fanns inom bruket vad gäller relationer till de anställda,

kommun och till samhället i övrigt. Rapporten avsågs behandla följande områden:

A. Arbetstillfredsställelse

B. Personal- och organisationsutveckling

C. Personalvård

D. Samverkan/Medinflytande

E. Arbetsmiljö

F. Samhällsrelationer

G. Miljövård

H. Relationer till Koncernens andra enheter

Den sociala rapportens syfte skulle vara att ge förvaltningsledningen en bra

överblick - Var står vi nu? Vilka problem måste vi ta itu med? Vem skall ta itu

med dessa etc. Arbetsgruppen skulle därefter med hjälp av rapporten och egna

erfarenheter påbörja en social planering genom att välja ut ett antal områden som

behöver speciell uppmärksamhet t ex de områden som tidigare angetts som

problemområden. Dessa prioriterade områden skulle behandlas vart för sig genom

att beskriva nuläget, ange önskade mål, utse ansvariga, arbeta fram åtgärdsprogram

samt diskutera sätt att mäta eller följa upp utvecklingen. Den sociala planeringens

syfte skulle vara att underlätta för förvaltningsledningen att kontrollera vad som

händer och se till att något verkligen blir gjort.

Tidplanen föreslogs vara: 1/2-1/4 år 2 arbete med den sociala rapporten och 1/4-1/5

år 2 arbete med den sociala planeringen. Resursbehoven bedömdes omfatta 4-5

sammanträden i arbetsgruppen för den sociala rapporten samt 2-3 sammanträden

för den sociala planeringen. Forskarna skulle medverka med två personer och

Industrigruppen med en person. Forskarnas roll skulle vara att dokumentera arbetet,

ge tips och råd samt utvärdera erfarenheterna från projektet.
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Förvaltningsledningen sammanträdde ånyo i slutet på januari. Efter en kort

diskussion beslöts att UNIT skulle medverka samt att respektive part skulle utse

representanter till arbetsgruppen. Någon vecka senare var detta klart. Varje fack

klubb utsåg var sin representant. Arbetsgivaren utsåg två representanter varför

arbetsgruppen totalt omfattade fem personer.

5.4.3 Redovisning • Datainsamlingsfasen

Under perioden slutet av mars år 2 till och med juni år 2 pågick datainsamlings

fasen. Denna omfattade fyra heldagssammanträden i arbetsgruppen, intervjuer av

nyckelpersoner samt dokumentstudier. Arbetsgruppen bestod av fem representanter

från UNIT och två forskare.

Kamrern UNITs representant: Ordförande i arbetsgruppen, 58 år, anställd på UNIT

sedan 1942, ansvarig för redovisning, personal (tjänstemän) och samverkanssystem,

platschefens närmaste man i administrativa frågor.

Personalansvarig UNITs representant: 40 år, anställd på UNIT i 26 år, personalman

med ansvar för rekrytering och introduktion på kollektivsidan, tillika skydds

ingenjör.

LOKs representant: 55 år. Arbetat på UNIT sedan 1949. Fackligt aktiv som

sekreterare i LOKs klubbstyrelse. Arbetade som elektriker på anläggnings- och

underhållsavdelningen.

SIFs representant: 60 år. Började på UNIT 1940. Hade varit kommunalt aktiv (i

dåvarande kommunalfullmäktige) och LOK-klubbens ordförande i ca 20 år. I och

med att han blev tjänsteman engagerade han sig i SIF och var nu dess klubb

ordförande. Arbetade med leveranskontroll.

SALFs representant: 40 år. Arbetat på UNIT under många år. Medarbetare till

personalansvarig med rekryteringsfrågor på kollektivsidan. Var ordförande i

SALF-klubben.

Arbetet i gruppen innebar att man under varje sammanträde behandlade två till tre

områden. Som förberedelse fick gruppen i uppgift att ur olika "försystem" t ex

personalstatistik och ekonomisk redovisniRg ta fram data för att beskriva läget på

respektive område. Som underlag för sökandet i försystemen fanns en checklista
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på lämplig information
u

• På detta sätt söktes mer kvantitativ information medan

den kvalitativa informationen togs ur de olika arbetsgruppsmedlemmarnas erfa

renhetsbas vid diskussionerna i gruppen.

Kamrern var ordförande och ledde diskussionerna. Forskarna dokumenterade dessa

och skrev protokoll efter varje sammanträde. För att stimulera diskussionen använ

des checklistan för att identifiera positiva respektive negativa förhållanden på

respektive område. Även protokollen utformades på samma sätt t ex:

A. Arbetstillfredsställelse och Arbetsvillkor

o

o

Positivt

Låg personalomsättning
på SIF- och SALF-sidan
(1 %)

Personalomsättningen
har de senaste åren
stadigt minskat i
"verket" till 17,8%
(21,6% förra året)

o

o

Negativt

Personalomsättning 20,7%
för kollektivanställda

Personalomsättningen i
"fabriken" har ökat det
senaste året från 16,1%
till 25,8%

Protokollet för varje avsnitt avslutades med en diskussion av vilka kvantitativa

uppgifter som fanns tillgängliga respektive saknades. Denna bearbetning av data

innebar att man genom att lägga samman protokollen från de fyra sammanträdena

fick ett första utkast till social rapport. Denna innehöll dock vissa luckor och

felaktigheter. För att komplettera datainsamlingen intervjuade forskarna ett antal

nyckelpersoner t ex kommunalrådet, chefen för arbetsförmedlingen, företagsläkaren

och huvudskyddsombudet.

u Se bilaga 3.
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Redovisning · Rapporteringsfasen

I mitten av augusti år 2 hade man redigerat ett första förslag till Social Rapport.

Inledningsvis gavs i denna en kort beskrivning av uppdraget och hur arbetsgruppen

angripit uppgiften. Därefter behandlades de åtta områdena (Arbetstillfredsställelse,

Arbetsvillkor etc). Varje område inleddes med en kort definition dvs en beskrivning

av vad arbetsgruppen menat med området. Nästa avsnitt var de allmänna målen

eller policyn på området. Dessa policyformuleringar var till stor del hämtade ur

existerande policydokument. I vissa fall var de formulerade av arbetsgruppen. Efter

målen beskrevs nuläget med hjälp av de punkter som tidigare tagits fram under

rubriken positivt och negativt. Nulägesbeskrivningen gavs i form av både kvan

titativa och kvalitativa data. Avslutningsvis fanns ett par indikatorer eller nyckeltal

för varje område. Exempel på dylika nyckeltal var utbildningskostnader per anställd

och andel kvinnlig arbetskraft.

En viktig fråga var hur man skulle få aktörerna att arbeta aktivt med rapporten. Det

bedömdes som väsentligt för den fortsatta planeringen att de som läste rapporten

verkligen funderade över vad som stod i den, vad det betydde osv.

Lösningen på detta var att utforma rapporten så att den fungerade som en "enkät".

Iden till detta togs från Singerexemplet (Singer 1974). Detta innebar att rapporten

hade en bred arbetsmarginai som läsaren ombads använda för att med en bokstav

bedöma UNITs läge på området jämfört med andra företag - om man låg långt efter

(A), lite efter (B), ungefär på samma nivå (C), lite före (D) eller mycket före (E).

Vidare skulle man vid definitioner och policybeskrivningar ge kommentarer och

alternativ samt bedöma de olika punkterna i nulägesbeskrivningen genom att med

en siffra ange hur man uppfattat informationen. Följande skala användes:

Siffra

1

2

3

4

Bedömning

Krisartat (måste åtgärdas omedelbart)

Inte bra (måste åtgärdas på sikt)

Ganska bra (kan fortsätta i samma omfattning)

Mycket bra (bör utökas)
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Slutligen skulle man för varje nyckeltal ange ett mål för vad UNIT borde uppnå

inom 3-5 år. Inför det följande sammanträdet i arbetsgruppen arbetade gruppmed

lemmarna var och en igenom rapporten enligt dessa anvisningar. Svaren samman

ställdes och en diskussion med argumentering och kompromisser vidtog för att

gruppen skulle nå en gemensam uppfattning.

Den sociala rapporten var nu färdig att överlämnas till uppdragsgivarna i förvalt

ningsledningen. Arbetsgruppens medlemmar önskade dock ej lämna den i detta

läge. Orsaken var att man var något osäker på innehållet samt att man ansåg att

åtgärdsförslag saknades. Gruppen beslöt därför att gå vidare och sj älv inleda nästa

fas.

5.4.5 Planering · Diagnosfasen

Diagnosfasen var påbörjad när bedömningarna av nuläget skedde i den tidigare

fasen. Med utgångspunkt från de bedömningar man gjorde i den sociala rapporten

analyserades de mest kritiska problemområdena. Gruppen valde ut följande

områden för närmare analys och planering:

1. Frånvaro

2. Arbetsmiljö

3. Bostäder

4. Kommunikationsproblem (mellan svensktalande och invandrare)

5. Fritidsaktiviteter

6. Divisionering (den interna beteckningen på den inledda divisionali
seringsprocessen)

7. Sysselsättning på sikt

8. Arbetsmöjligheter för kvinnor och ungdom.

Gruppen var enig om att prioritera dessa områden. Det bör observeras att

ordningsföljden mellan områdena inte innebar någon inbördes prioritering.
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Planering · Planeringsfasen

Planeringsfasen ägnades tre heldagssammanträden i arbetsgruppen. Under varje

sammanträde gick man igenom ett par problemområden. Forskarna förberedde varje

sammanträde genom att ur tidigare insamlade data från den sociala rapporten ta

fram data för att beskriva problemet och nuläget. Sammanträdet ägnades därför

primärt åt att diskutera mål, orsaker till problemen, tänkbara åtgärder, förslag på

ansvariga samt hur uppföljningen skulle ske.

Gruppen uppfattade den sociala planen snarare som ett diskussionsunderlag än som

en färdig, logiskt uppbyggd åtgärdsplan. Efter ytterligare ett heldagssammanträde

för att finputsa rapporten och planen var materialet färdigt att överlämnas till

uppdragsgivarna i Förvaltningsledningen.

5.4.7 Implementeringsfasen

I mitten av november överlämnades "Social Rapport UNIT 19XX" till förvaltnings

ledningen. Rapporten i sin helhet finns redovisad i Ljung (1991). Rapporten på 47

sidor omfattade den sociala rapporten och planen samt ett förslag till hur man

skulle gå vidare. Detta förslag innebar att förvaltningsledningen skulle utse lämp

liga ansvariga personer för åtgärdsområdena samt att dessa skulle inkomma med

en handlingsplan avseende respektive område.

Förvaltningsledningen föreslogs skicka rapporten på remiss till fackklubbarna och

avdelningskommitteerna. Remissvaren skulle innehålla dels synpunkter på rapporten

som helhet och dels förslag på vilka problemområden man önskade prioritera i det

fortsatta arbetet. Även förslag och ideer på vad man skulle göra åt problemen borde

ingå.

Mep. utgångspunkt från materialet enligt ovan föreslog man ett heldagsseminarium

för förvaltningsledningen i februari år 3. Vid detta seminarium skulle en priori

tering ske av problemområden, samt arbete med n1ål och åtgärder dvs en social pla

nering. Arbetet skulle följ as upp i och med att en ny social rapport skulle

sammanställas hösten år 3 eller våren år 4.
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Rapporten och förslaget till vidare arbete presenterades i förvaltningsledningen. En

livlig diskussion utbröt. Diskussionen berörde vissa felaktigheter i rapporten och

ett antal kvalitativa omdömen. Ett par av förvaltningsledningens medlemmar

ifrågasatte både värdet av rapporten som sådan och i synnerhet värdet av de förslag

till åtgärder och mål arbetsgruppen angett. De två främsta kritikerna var chefen för

fabriken och chefen för anläggnings- och underhållsavdelningen.

Frågan om hur planeringen skulle drivas vidare bordlades till nästa sammanträde.

Arbetsgruppen blev besviken över hur rapporten mottogs. Vid det följande

sammanträdet i januari år 3 beslöt förvaltningsledningen att skicka en del av rap

porten (den sociala planen) på remiss till avdelningskommitteerna. I övrigt beslöt

man att avvakta en tid med hänsyn till det just då akuta ekonomiska läget.

Efter ett par månader kom remisserna från avdelningskommitteerna. De var på ca

en A4-sida och innehöll i stort sett kommentarer att "det här verkar bra" d v s man

instämde i prioriteringen och ansåg att det var viktigt att man åtgärdade problemen.

5.4.8 Uppföljningsfasen

En kort intervju genomfördes med arbetsgruppens medlemmar vid jultid år 2, strax

efter att gruppen hade presenterat rapporten. Under våren hade forskarna kontakt

med företaget ca en gång per månad för att följa hur arbetet utvecklades. Svaren

var att avdelningskommitteerna jobbade med det. Forskarna fick dock upp

fattningen att ingenting hände.

I augusti år 3 tog gruppen initiativ till ett nytt sammanträde i förvaltningsledningen

för att diskutera hur man skulle gå vidare. Arbetsgruppen argun1enterade för hur

viktig planeringen var och den nytta man ansåg det hade. I övriga förvaltningsled

ningen var uppfattningarna delade. Några stödde arbetsgruppen medan t1ertalet,

både fackliga representanter och chefer, menade att man stod inför så akuta eko

nomiska problem att man inte hade råd med "lyxaktiviteter".
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Stämningen vid detta sammanträde var spänd. Orsaken var att koncernens styrelse

hade sammanträtt på morgonen och fattat ett ödesmättat beslut för UNIT. På grund

av den rådande lågkonjunkturen avsåg koncernledningen att minska produktions

kapaciteten genom att lägga ned en produktionsenhet. Valet stod mellan en enhet

i Norrland och "fabriken" på UNIT. Divisionschefen hade lovat sända ett telex med

styrelsens beslut så snart detta var klart. Gång på gång under förvaltningsled

ningens sammanträde skickades någon till telexrummet för att se om det hade

kommit. Inte förrän på eftermiddagen kom det efterlängtade telexet. Platschefen

läste högt upp hela telexet. UNITs framtid var räddad. Ingen nedläggning hos oss.

Det beslut som fattades om projektets framtid var att man om ett år, d v s i augusti

år 4 skulle fortsätta arbetet med den sociala planen och rapporteringen. I vilka

former detta skulle ske tog man ej ställning till.

Forskarna föreslog att de under de kommande veckorna skulle intervjua alla i

förvaltningsledningen för att utvärdera nyttan och effekterna av det genomförda ar

betet. Detta accepterades och intervjuerna genomfördes i september. Intervju

resultaten återfördes till arbetsgruppen i maj år 4. Gruppen samlades då för att

diskutera hur man skulle sätta igång med planerin~en på nytt under hösten. Även

i koncernen centralt diskuterades en sammanställning av intervjuerna. I augusti år

4 presenterade arbetsgruppen ett förslag till hur man skulle gå vidare. Detta

accepterades av förvaltningsledningen. Därmed var den andra planeringscykeln på

UNIT inledd. Denna finns närmare beskriven i kapitel 7.

5.5

5.5.1

Utvärdering av det första experimentet på UNIT

Inledning

Utvärderingen av denna detta experiment kommer här att presenteras på ett par

olika sätt. Inledningsvis presenteras en bedömning av om det uppställda syftet med

planeringen uppfyllts. Därefter identifieras de faktorer som försvårat planeringen

respektive underlättat den. Dessa utvärderingar genomfördes under projektets

experimentella fas och diskuterades med de berörda aktörerna. I ett avslutande

avsnitt diskuteras de slutsatser man drog inför det fortsatta planeringsarbetet.
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I detta kapitel redovisas således enbart de utvärderingar som skedde i direkt

anslutning till experimentet och därmed påverkade den fortsatta utvecklingen av

planeringssystemet. I de avslutade kapitlen redovisas å andra sidan jämförelser

mellan de olika experimentet och en djupare analys av de långsiktiga effekterna.

5.5.2 Lyckades utvecklingsgruppen uppnå sina syften?

Ett sätt att utvärdera en företeelse är att studera huruvida den har uppnått de syften

man formulerat. De syften för den sociala rapporten som formulerades i proj

ektplanen var: "att ge förvaltningsledningen en bra överblick - Var står vi nu?;

vilka problem måste vi ta itu med?; vem skall ta itu med dessa problem?" De

syften som formulerats för den sociala planeringen var: "att underlätta för

förvaltningsledningen att kontrollera vad som händer och se till att något verkligen

blir gjort".

Vid intervjuerna menade alla utan undantag att rapporten, trots vissa felaktigheter

och inaktuella data, gav en bra överblick enligt syftet ovan. Dock menade flera att

den inte tillförde något nytt dvs att överblicken fanns redan tidigare. Några menade

att det var en bra överblick av det sociala området, men då det området inte var

viktigt i det läge som företaget befann sig i, hade inte heller rapporten något större

värde. Några intervjucitat speglar dessa synpunkter:

"Den ger en ganska bra helhetsbild - det mesta finns med - har inte hamnat
i byrålådan hos mig". (Personalchefen)

"Om man genonlför detta arbete på ett större företag hittar man säkert
vissa smaskiga nyheter. Här på bruket känner man redan till allt, så här har
arbetet mindre betydelse". (Underhållschefen)

"Läget är nu krisartat. Vi har inte råd med några lyxaktiviteter. Det är
viktigare med andra frågor just nu". (Fabrikschefen)

Vad beträffar syftet med den sociala planeringen menade alla aktörerna att det ej

var uppfyllt. Någon konkret plan hade aldrig utformats. Det som fanns hade mer

karaktären av diskussionsunderlag. Planeringsprocessen hade avbrutits innan den
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egentliga pl&neringen påbörjades. Arbetsgruppen kunde vid sin inventering i maj

år 4 inte finna att några påtagliga åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de

problem man tidigare hade prioriterat:

"Något konkret handlingsprogram har ej gjorts". (Fabrikschefen)

"Rapporten ger en annan bild av företaget som är nyttig både för företags
ledning och fackföreningar, men just nu ser vi bara till siffror och
lönsamhet". (Verkschefen)

5.3.3 Vilka hinder och svårigheter fanns för
planeringsarbetet?

Vid arbetsgruppens utvärdering i maj år 4 som byggde på en sammanställning av

intervjusvar från september år 3, fann gruppen följande hinder och svårigheter för

planeringsarbetet.

1. Förvaltningsledningen hade låga förväntningar på projektets nytta. Detta

gällde såväl företagets representanter som de fackliga företrädarna i förvaltnings

ledningen:

"Blev i princip pådyvlad detta projekt". (Platschefen)

"Jag var tvivlande vid projektets start. Trodde det skulle bli något som
hamnar i byrålådan". (Personalchefen)

"Jag trodde att det var ett akademiskt försök med nya modeller utan värde
för bruket". (Underhållschefen )

2. Arbetsgruppen hade arbetat för isolerat och utan förankring i bruket:

"Arbetsgruppen befinner sig långt från den ordinarie verksamheten".
(Fabrikschefen)

"Vi borde ha gett delrapporter till förvaltningsledningen efterhand som
arbetet fortlöpte". (SALF)

3. Arbetsgruppens sammansättning lyfte flera fram som en försvårande faktor.

Främst menade man att tyngre chefer och produktionen ej var erforderligt

representerade:
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"Ingen av medlemmarna ur produktionen. Inte ens en arbetare. De flesta
jobbar ju på kontoret". (Fabrikschefen)

"Ingen driftsledning eller driftschef bland oss. Synd". (Kan1rern)

"Om vi skulle göra om detta skulle vi ha två från LOK". (Kamrern)

"Hur f-n kan arbetsledare och SIF-folk sitta och tycka om hur det är att
alltid arbeta i en skitig och bullrig miljö?". (LOK)

4. Resurspersonerna från EFI hade haft en oklar roll:

"Jag fick först den 28 augusti (år 3) klart för mig att rapporten skrivits för
UNITs nytta och ej för forskarnas nytta". (Underhållschefen)

"Ni som kommer utifrån har en teoretisk och romantisk syn på vad som
händer i företag". (Fabrikschefen)

5. Konkret handlingsprogram hade ej sammanställts. De åtgärdsförslag som

fanns var för allmänt hållna och ansvarsfördelningar etc ej tillräckligt preciserade:

"Konkret handlingsprogram har ej gjorts". (Fabrikschefen)

"Ett problem löses bäst om någon ansvarig utses och där har vi nog slarvat
lite". (LOK)

6. Arbetssättet hade varit för krångligt och planeringen har tagit för lång tid:

"Det var en helt annan situation när undersökningen gjordes, man hade
andra värderingar". (LOK:s styrelseordförande)

"Rapporten hade nog sett annorlunda ut om företagsledning respektive
fackklubbar själva gjort bedömningarna". (LOK:s styrelseordförande)

"Det var lite för krångligt förfarande med remisserna". (Personalchefen)

7. Skillnader i värderingar och intressen mellan olika grupper. Primärt avsåg

detta skillnader mellan produktionsledningens värderingar och de mer humanistiska

värderingarna i arbetsgruppen:
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"Det handlar nog för mycket om människor för att intressera tekniker".
(Personalchefen)

"Att det tog så lång tid beror nog på att herrar avdelningschefer inte var
så intresserade". (Personalchefen)

"Man skall inte alltför hårt gå in för att få folk att trivas, gå och snacka
etc". (Fabrikschefen)

"Cheferna ser sin situation hotad, att vi snackat om vad de bestämmer, j-a
sopprötter är dom hela högen". (SALF)

"Ledningen tycker att vi lagt näsan i blöt i deras frågor, men skyller på den
ekonomiska situationen. Det är ju vansinne om det ekonomiska läget skall
stoppa förbättringar som på sikt leder till lönsalnhet" . (SIF)

8. Ekonomiska restriktioner pekade flera aktörer på som ett avgörande hinder.

Speciellt avgörande var detta i de avslutande faserna av planeringen då hela

koncernen råkade in i en ekonomisk kris:

"Rapporten säger vad vi behöver. Men vi är slagna till slant när de ekono
miska möjligheterna inte finns". (Förvaltningschefen)

"Alla är paralyserade av krissituationen, så man struntar i allt annat än det
absolut nödvändigaste". (SIF)

"Om inte det ekonomiska läget varit som det är tror jag att personalor
ganisationerna hårdare skulle tryckt på för att attackera problemen och
utarbeta åtgärdsprogram". (Fabrikschefen)

5.5.4 Vilka underlättande och stödjande faktorer fanns för
planeringsarbetet?

De stöd och möjligheter för planeringen som arbetsgruppen identifierade med hjälp

av intervjuresultaten var:

1. Den interaktiva designen av planeringsprocessen med arbete i en parts-

sammansatt arbetsgrupp hade skapat en plattform för bättre samarbete:

"Kan man komma överens i en partssammansatt grupp har man mycket
större möjligheter att få igenom åtgärder. Man kan därigenom förbättra för
hållandet mellan olika beslutsnivåer". (LOK)
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2. Planeringen hade initierat viktig information och beslutsunderlag för åtgärder:

"Primärt är det arbetsgivaren och arbetsledare som kan få fingervisningar
om det som inte är riktigt bra. Vi kan genom dessa enkla metoder få ett
bättre resultat". (Kamrern)

"Sjukfrånvaro, personalomsättning, klagomål på miljön kan på detta vis
fångas upp och åtgärdas. Det är företaget som tjänar på det". (Kamrern)

"Kommunen skulle ha nytta av detta genom att se vad som brister i bos
tadsmiljön etc". (Kamrern)

"Framför allt är det nog facket som kan ha nytta av jobbet". (Förvaltnings
chefen)

3. Planeringen var kopplad till problemområden som vissa aktörer bedömde som

mycket väsentliga. Planeringen skulle därmed förbättra betingelserna för långsiktig

överlevnad:

"Det här är på sikt väldigt viktiga frågor som kommer att ha stor bety
delse". (SIF)

"Om man samlar sig, arbetar på bredden och kräver så måste dom i toppen
ge sig. Vi måste ändra på de gamla hjulspåren, men det blir svårt". (SALF)

"Tidigare har vi inte tänkt på lång sikt. Vi har exempelvis inte tänkt på vad
som händer om man hela tiden utökar personalen med folk från Finland 
språksvårigheter, problem i samhället m m". (LOK)

4. Planeringen utgjort ett verktyg för att skapa bättre underlag för prioriteringar

och styrning:

"Kan vara vettigt att prioritera vad vi skall göra. Man måste också se
framåt, trots brister nu, men inte låsa fast sig." (Fabrikschefen)

"Arbetet inom det sociala området är i huvudsak ett sätt att få företaget
effektivare". (Fabrikschefen)

"Det var första gången vi satte oss ned och prioriterade". (Verkschefen)
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Förändringar i UNITs situation under planeringscykeln

Efter de mycket goda åren före projektets start minskade efterfrågan år 1 kraftigt

på produkterna från UNITs fabrik. Produktionskapaciteten både på världsmarknaden

och i Sverige låg på alltför hög nivå. Tillgång och efterfrågan kom därför i obalans

med priskonkurrens som resultat. Det ekonomiska utfallet blev negativt år 1. År 2

slog kostnadsökningar igenom både avseende råvaror och personal samtidigt som

priserna p g a konkurrensläget ej kunde höjas. Resultatet år 2 blev starkt negativt.

För år 3 var utvecklingen densamma. Under år 4 började konjunkturerna vända.

Trots i stort samma leveransvolym kunde resultatet förbättras något genom prishöj

ningar. Det blev dock allt tydligare för alla att produktionskapaciteten i branschen

var för hög. Dels menade man att marknaden aldrig skulle nå upp till tidigare

volym och dels övergick många av kunderna till andra mer moderna och

konkurrenskraftiga produkter.

Vad gäller "Verket" var året före projektstarten mycket lönsamt, med goda priser

och hög produktion. År 1 föll efterfrågan med ett svagt negativt resultat som följd.

Prisnivån kunde förbättras något under år 2. På grund av marknadsläget och brist

på råvaror kunde branschen inte öka sin produktion. T ex tvingades UNIT till ett

månadslångt driftsstopp under år 3 pga råvarubrist. Ett investeringsprogram

genomfördes för att successivt modernisera "Verket". Under sommaren år 4 började

man märka en markant förbättring av marknadsläget. Priskonkurrensen från länder

med lägre råvarukostnader var dock fortfarande besvärande.

Inga större förändringar skedde i koncernens organisation eller dess styrning av

UNIT. De divisioner som bildades strax före planeringsperioden började dock att

få en något tydligare roll. Internt på UNIT skedde inga större förändringar i

organisationen. Exempelvis hade alla nyckelaktörer kvar sina befattningar under

perioden. En stor och för många företag genomgripande förändring var Med

bestämmandelagens (MBL) ikraftträdande och "inkörningsperioden" de följande

åren. Inom koncernen hävdade dock både ledning och fackrepresentanter att MBL

för koncernens del inte innebar några förändringar. Orsaken till detta var att man

ansåg att de samverkansformer man tidigare utvecklat låg långt före lagens in

tentioner.
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I lokalsamhället och kommunen skedde inga större förändringar. Viktigt att

observera är dock utvecklingen på arbetsmarknaden i regionen. I stort sett alla

större företag i regionen införde anställningsstopp eller minskade sysselsättningen.

Även i den kommun där UNIT var lokaliserad lades en del större arbetsplatser ned.

Koncernen och därmed UNIT använde sig av de möjligheter staten ställde till

förfogande för att upprätthålla sysselsättningen under dessa svåra krisår. Bland

annat producerade man på lager under år 2 och år 3 med hjälp av lagerstöd. Under

vissa perioder stängde man produktionsanläggningarna och utbildade personal med

utbildningsstöd.

Av stor vikt var de strukturåtgärder koncernen sökte vidta genom att begränsa

produktionskapaciteten i den division "Fabriken" tillhörde. Koncernens ledning

valde mellan att lägga ned en enhet i Norrland eller stänga ett par produktionslinjer

vid UNIT. I augusti år 3 beslöt styrelsen att lägga ned i Norrland. Detta beslut kom

dock aldrig att verkställas på grund av kraftiga politiska protester bl a från

riksdagsledamöter med Norrlandsförankring.

Frampå våren år 3 när bokslutet var klart för år 2 och preliminära resultat började

redovisas för årets första månader sökte koncernens ledning minska kostnaderna.

Bl a fick alla enheter direktiv om att sänka sina kostnader med 10%. Alla icke

nödvändiga kostnader skulle skäras bort. Detta tolkades av cheferna på UNIT som

att t ex utbildningsverksamheten skulle dras ned till noll.

5.6 Preliminära slutsatser inför det fortsatta
planeringsarbetet

Genom jämförelser av intervjusvaren från före-, mellan- och eftermätningarna för

respektive aktör konstaterade vi att det inte inträffat några större förändringar i

aktörernas syn på företaget och dess fram tid. Vad beträffar värderingarna hade inga

markanta förändringar skett. De högre cheferna (platschefen och avdelnings

cheferna) var fortfarande inriktade på interna frågor och de materiella resurserna.

De fackliga förtroendemännen var också inriktade på interna frågor dock omfatt

ande även de sociala frågorna. Uttryckt med andra begrepp hade cheferna i

McGregors (1960) termer en människosyn av X-typ under hela perioden. Även flera
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av de fackliga förtroendemännen hade denna människosyn. Medlemmarna i arbets

gruppen hade å andra sidan både före, under och efter perioden en Y-människosyn.

Kanske var det just därför de blev utvalda till arbetsgruppen.

Det kognitiva området präglades av ökad uppmärksamhet mot ekonomiska frågor

hos de flesta aktörer. Orsakerna till detta torde vara den ekonomiska krisen samt

de diskussioner som rörde företagets möjligheter att bemästra denna. Någon ökad

uppmärksamhet eller kunskap om den sociala sidan av företaget kunde ej

observeras hos den del av förvaltningsledningen som ej medverkat i arbetsgruppen.

Denna menade å andra sidan att de lärt sig åtskilligt om det sociala området. Några

direkta indikationer på att de verkligen gjort det fann vi dock ej.

Förändringar i maktrelationerna borde, med hänsyn till den under perioden nya

MBL-lagstiftningen, ha förändrats en del. Inga förändringar tycktes dock ha skett.

Möjligen hade de fackliga förtroendemännens positiva inställning till möjligheterna

att påverka företagets utveckling via t ex förvaltningsledningen blivit mer skeptisk:

"Koncernen är en stor byråkratisk klump där man enbart får arbeta inom
vissa regler. Medbestämmande etc är en enda stor bluff - vi får inte
bestämma ett skit". (SALF)

De prediktiva förväntningarna, dvs aktörernas uppfattning om hur företaget kommer

att utvecklas i fram tiden, förändrades i viss ut sträckning. Allmänt sett blev aktö

rerna mer osäkra och oklara över UNITs framtid. För "Verket" var dock utveck

lingen mer positiv i och med att den planerade moderniseringen av anläggningarna

genomfördes enligt planerna. De normativa förväntningarna, dvs aktörernas ideer

och krav på vad som borde göras i företaget förändrades inte i någon större

utsträckning.

I stort sett betraktade forskarna och den på UNIT ansvariga arbetsgruppen denna

första planeringscykel som ett misslyckat experiment. Man lade ner mycket tid på

att söka komma fram till orsakerna till detta. En framgång hade man dock nått, det

var alla i arbetsgruppen överens om: En ny arena hade skapats där företag och fack

kunde mötas för att i förtroende diskutera olika problem. Denna arena var arbets-
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gruppen i vilken ett fint samarbetsklimat hade utvecklats. Mellan de olika aktörerna

i gruppen hade även utvecklats en större grad av förståelse för varandras syn på

olika problem.

Planeringssynsättet och de grundprinciper som valts för att utforma planerings

systemet fick sig en rejäl törn av detta "misslyckande". Erfarenheter hade dock er

hållits inför fortsatta experiment. För att en interaktiv planeringsprocess skulle kun

na fungera effektivt konstaterades att åtgärder krävdes på följande tre områden:

Vad gäller medverkansprincipen ("the participative principle") konstaterades att

det krävdes aktiv medverkan av alla tunga chefer i själva planeringsarbetet. Tanken

att de anställda som aktörskategori skulle företrädas av sina fackliga representanter

fungerade inte heller. Frågan var därför hur man skulle få en mer direkt medverkan

från också de anställda. Medverkan i planeringen hade begränsats till dem som

arbetade på UNIT. För andra viktiga aktörskategorier t ex kunder, kommunen eller

koncernen/ägarna saknades medverkan. Därigenom fokuserades uppmärksamheten

i alltför stor utsträckning mot interna förhållanden.

Vad gäller helhetsprincipen ("the holistic principIe") drogs slutsatsen att de sociala

och politiska frågorna var intimt förknippade med den mer ekonomiska och affärs

mässiga sidan av företagets verksamhet. Därför var det ej vare sig lämpligt eller

möjligt att särskilja dem. En social planering måste således ingå som en integrerad

del av företagets totala planering. En annan aspekt på helhetsprincipen var

koordinering och integrering av planerna på olika nivåer och enheter. Det konsta

terades att planering skett i ringa utsträckning på andra nivåer och enheter än i

arbetsgruppen. Denna hade arbetat i "isolering". Försök hade gjorts att initiera

planering i förvaltningsledningen och i avdelningskommitteerna. Detta hade dock

i stor utsträckning misslyckats. Slutsatsen var att arbetsgruppen borde få en

förändrad roll till att i första hand stimulera och initiera planering på andra håll

t ex i företagsledning, fackklubbar och samrådsorgan. I andra hand skulle gruppen

samordna och koordinera dessa enheters planeringsarbete.
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Kontinuitetsprincipen (Uthe principle of continuitylt) utgjorde ett dilemma. I flera

långa perioder låg planeringsarbetet helt nere. Slutsatsen som drogs var att ar

betsgruppen i större utsträckning måste lämna delrapporter eller på annat sätt se till

att andra aktörer fokuserar sitt intresse på planeringsarbetet. De erfarenheter och

preliminära slutsatser som redovisats ovan utgjorde utgångspunkter för det följande

experimentet som redovisas i nästa kapitel.
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KAPITEL 6 EXPERIMENTET VID PROCESS

6.1 Inledning

Syftet med detta kapitel är att ge en bild av den experimentella behandlingen vid

experimentet på PROCESS. Inledningsvis beskrivs PROCESS situation och historik.

I kapitlets andra avsnitt görs en genomgång av de principer som var styrande för

uppbyggnaden av planeringssystemet. Bakgrunden till dessa principer var erfarenheter

och slutsatser från experimentet på UNIT.

I ett tredje avsnitt behandlas planeringsarbetet och de olika faserna i detta. Därpå följer

en analys av de problem, svårigheter, hinder och stöd som påverkat planeringsarbetet.

En diskussion genomförs avseende de effekter av planeringsarbetet som identifierades

under och strax efter detta. Avslutningsvis ges en sammanfattning av preliminära

erfarenheter och slutsatser. Detta sker i form av att kvarstående dilemmor och frågor

identifieras. Dessa har i sin tur varit styrande vid utvecklingen av planeringsprinciper

för den kommande experimentet.

Under planeringsperioden skedde stora förändringar i företagets miljö, aktörernas

strategier etc. Dessa förändringar beskrivs översiktligt i sitt sammanhang dvs vid

beskrivningen av de olika planeringsfaserna. En kort sammanfattning av detta görs i

slutet av kapitlet. En närmare analys av hur företaget hanterat dessa frågor utförs i

kapitel 9.
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PROCESS AB

PROCESS AB • kort historik

PROCESS AB bildades 1939 i en mindre stad i mellansverige. Man tillverkade en för

Skandinavien ny produkt inom det kemisktekniska området. Under krigsåren på

1940-talet var det pga avspärrning brist på en produkt vilken tillverkades med samma

teknologi. På förfrågan från staten åtog sig PROCESS att tillverka denna. I och med

detta grundlades PROCESS roll som beredskapsföretag. Ett samarbete med det ekono

miska försvaret inleddes.

I början av 40-talet förvärvade den nuvarande ägaren företaget. Under 70-talet

överfördes PROCESS till den då nybildade Industrigruppen AB. Sedan starten hade

företaget successivt expanderat. De största förändringarna skedde i slutet av 60-talet

genom en stor investering i en ny maskin vilken stod för huvuddelen av produktions

processen. Produktionskapaciteten utökades därigenom kraftigt. Senare, i böljan av

70-talet, investerades stora resurser i den andra centrala delen av produktionsprocessen.

PROCESS AB hade år tre 211 anställda varav 128 var kollektivanställda (Fabriks

arbetarförbundet) och 83 tjänstemän (SIF). Omsättningen var år tre 60,3 Mkr i

Moderbolaget och 88 Mkr i Koncernen, dvs inklusive dotterbolag. Resultaten hade under

alla år fram till början av 70-talet varit positiva. Under år noll var dock förlusten i

Moderbolaget före dispositioner och skatt 6,2 Mkr på en omsättning av 52 Mkr. Orsaken

var starkt stigande råvarukostnader vilka man inte kunde kompensera genom höjda

försäljningspriser. En annan orsak var den då låga dollarkursen vilken, p g a att

företagets produkter på en stor del av marknaden prissattes i dollar, påveli:ade resultatet

i negativ riktning. Utvecklingen under år ett, två och tre fortsatte i samma riktning med

förluster i storleksordningen 4-5 Mkr/år. Ägaren Industrigruppen AB täckte förlusterna

med koncernbidrag.
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PROCESS strategi och struktur

PROCESS fyra betydligt större internationella konkurrenter var primärt inriktade på

konsumentmarknader. De var dock mycket konkurrenskraftiga även på de nischer

PROCESS koncentrerat sig till. PROCESS hade tre produktområden varav det ena domi

nerade med ca 85% av försäljningen. De två övriga var relativt nya och betraktades som

framtidslöften. Kunderna var på alla tre områdena professionella inköpare på industrier

eller hos offentliga myndigheter.

PROCESS hade valt en strategi som innebar att man följde efter konkurrenterna vad

gäller produktutveckling och priser. Resurserna för forskning och produktutveckling var

begränsade i företaget. För att säkerställa att man inte skulle han1na efter i den tekniska

utvecklingen hade samarbete med en av de europeiska konkurrenterna etablerats. Med

detta företag (XX) hade man ett know-how-avtal som bl a innebar att PROCESS för ett

visst antal Mkr per år köpte recepten för en av huvudprodukterna.

PROCESS hade bestämt sig för att bli dominerande på den svenska marknaden där

konkurrensmedlen i huvudsak var service, leveranssäkerhet och produktkvalite. Man

satsade även framgångsrikt på export. 78% av moderbolagets fakturering utgjordes av

export. Ungefår hälften av exporten gick till en kund (agent) i USA. All export skedde

via representanter i respektive land. Konkurrensmedlet på exportmarknaderna var priset.

Parallellt med detta projekt inleddes en genomgång av företagets affärsstrategi med hjälp

aven extern konsult. Produktionen i företaget var tekniskt högt utvecklad. Tillverknings

processen var till stor del automatisk. Arbetsmiljön måste på grund av den känsliga

produkten vara extremt ren.

PROCESS hade i början av 70-talet genom ett företagsförvärv skapat möjlighet att ge

sina kunder bredare service. Detta företag, som utgjorde ett fristående dotterbolag, tog

bland annat hand om restprodukter från kunderna. Dotterbolaget stod för ca 30% av

koncernens omsättning. Dotterbolaget var agent för XXs produktprogram varför det till

viss del konkurrerade med moderbolagets eget produktprogram.
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PROCESS hade en renodlad funktionsorganisation enligt figuren nedan. Dotterbolaget

var organisatoriskt ej integrerat med PROCESS. Det var även lokaliserat till en annan

ort.

- Skrivservice
- Prod teknik
- Service
- Underhåll
- Prod avd I

I
Teknisk Direktör

VVd~

Forskning Produktion
(12 tjm)
(7 koll)

- Kvalitetskontroll
(7 tjm)
(4 koll)
(1 tjm)
(1 tjm)
(6 tjm)
(5 koll)
(3 tjm)

(11 koll)
- Prod avd II (6 tjm)

(38 koll)
- Prod avd III (8 tjm)

(69 koll)

VDt Sekretariat 6 tjm

r--I----y-r----r--I-- I
Personal Ekonomi Marknad Långsikts-
(3 tjm) Inköp - Förs Sverige planering

Kontor (7 tjm) (1 tjm)
(10 tjm) - Förs Export
(9 koll) (2 tjm)

- Orderbehand
ling (1 tjm)

- Reklamation
- Skrivservice

(1 tjm)
- Produktchef

(1 tjm)
- Produktchef

(1 tjm)

Figur 17: PROCESS organisation år 3

Företaget hade genom åren haft stor självständighet gentemot ägaren Industrigruppen

AB. Sedan företaget startades hade man haft två VDar. De hade båda en relativt

auktoritär ledarstil. En tredje VD tillträdde under år 1 efter att ha varit vice VD en tid.

Han hade tidigare varit VD för ett mindre företag i Industrigruppen. De ekonomiska

informations- och styrsystemen var relativt outvecklade. De tog t ex inte fram

lönsarrlhetsdata för de olika produktvarianterna.

De anställda var organiserade i Fabriksarbetarlörbundet och SIF. Fackanslutningen var

i stort sett 100%. Några enstaka personer var medlemmar i SACO-förbund. Till skillnad

från UNIT var utbildningsnivån bland personalen hög. Många hade t ex utbildning på

universitetsnivå.
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Sammanfattning av PROCESS situation inför år 3

Arbetsmiljön och arbetsförhållandena i övrigt var relativt goda på PROCESS. I staden

fanns det mesta av samhällsservice. Näringslivet på orten var starkt differentierat.

Förvärvsfrekvensen för både män och kvinnor var hög. Arbetslösheten lägre än

riksgenomsnittet.

Ledningen började inse att "Törnrosasömnen" var över. Under många år hade företaget

varit "ett välskött och välmående litet pastorat". När man nu böljade ana att de senaste

årens förluster inte var tillfälliga var frågan hur ägarna skulle agera. Skulle de fortsätta

att täcka förlusterna eller hade de större behov på andra håll? Hur skulle konkurrenterna

agera på marknaden? Hur skulle råvarupriser och dollarkursen utvecklas den närmaste

tiden? Skulle det komma en helt ny teknologi som slog ut PROCESS produkter?

Produktionskapaciteten, som inte kunde utökas utan stora investeringar (ca 100 Mkr),

utnyttjades till i stort sett 100%. Ändå gick företaget med förlust.

Hos de flesta aktörerna fanns dock positiva förväntningar på att företaget skulle ta sig

ur situationen. Främst knöts dessa förväntningar till den nye VDn och en strategisk plan

för företaget. Den nye VDn företrädde en ny mer öppen och demokratisk ledarstil. Den

strategiska planens grundtankar var att hålla positionerna inom det dominerande produkt

området och satsa starkt på de två nya framtidslöftena.

6.3 Grundprinciper vid utformning av planeringssystemet
vid PROCESS

Den första projektplanen utformades under början av hösten år 2. Samtidigt pågick den

första planeringscykeln på UNIT. Erfarenheterna från denna kom därigenom i mindre

utsträckning att påverka den första projektplanen. Detaljutformningen av planerings

systemet på PROCESS inleddes dock ej förrän efter årsskiftet. Under våren och

sommaren år 3 skedde den fortsatta utvärderingen av UNIT. Därigenom kom de

erfarenheterna att prägla det faktiska genomförandet av planeringen på PROCESS.
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Tilltron till interaktiv planering som ett effektivt sätt för ett företag att hantera sociala

och politiska frågor stod fast. Bedömningen var att förändringar i företagets kognitiva

system genom en dylik planering skulle underlätta en inlärningsprocess hos ledande

aktörer samt skapa en arena där man kunde informera varandra, kompromissa och för

handla. Företaget skulle få bättre underlag för att välja lämpliga strategier gentemot olika

aktörer. Därigenom skulle man både kunna minimera olika rollkonflikter och hantera

dessa på ett mer framgångsrikt sätt.

Erfarenheterna från de första experimentet på UNIT var dock nedslående. Detta

medförde att vi omprövade vår föreställningsram. Framför allt innebar detta att vi

lämnade det mer anpassningsorienterade harmonisynsättet "the system-structural view"

till att mer fullständigt orientera oss mot "the collective action view". Vi betonade stark

are aktörernas roll som autonoma, proaktiva och självstyrande krafter. Vi betonade även

tydligare maktfrågor och politiska processer som avgörande faktorer. Detta i sin tur hade

stor betydelse för de planeringsprinciper vi valde samt för hur vi i detalj utformade

planeringsprocessen.

Vad avser medverkansprincipen ("the participative principle") beslöt vi att förändra

arbetsgruppens roll. I det tidigare försöket hade större delen av planeringsarbetet skett

i gruppen med visst underlag från andra t ex chefer och anställda. I PROCESS tillämp

ades däremot principen att gruppen i första hand skulle initiera och stödja planerings

arbete i andra organ. Det var således t ex företagsledningen och de olika fackklubbarna

som skulle planera. Arbetsgruppen skulle stödja dessa med information, plane

ringsunderlag och förslag på hur planeringen skulle drivas. I andra hand skulle gruppen

utföra viss samordning och integration av de olika gruppernas planering. Vi beslöt även

att arbetsgruppen som vid det tidigare försöket skulle tillsättas av och rapportera till ett

partssammansatt ledningsorgan. Vidare skulle gruppen få starkare position genom att

några av de högre cheferna skulle ingå i gruppen (vice VD samt Personalchefen).

Andra aktörer t ex marknadschefen och kommunrepresentanter skulle bjudas in för att

medverka vid gruppens sammanträden. Avsikten var att på ett tidigt stadium engagera

dessa i planeringsarbetet och ta tillvara deras kunskaper. Vissa andra kategorier t ex

ägarrepresentanter och kunder skulle medverka genom att gruppen intervjuade dem.
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Avgörande för uppläggningen var även principen att de anställda skulle delta aktivt i

planeringsarbetet. Detta skulle ske dels genom att data och ideer sarrllades in med

enkäter samt att man med dessa som grund på arbetsplatsträffar skulle planera sin egen

situation.

I samband med UNIT-försöket hade vi vad gäller helhetsprincipen ("the holistic

principle") dragit slutsatsen att det var förenat med stora svårigheter att för planerings

ändamål skilja ut de sociala och politiska frågorna ur sitt ekonomiska och affärsmässiga

sammanhang. Dessa var så intimt förknippade att det ej gick att planera sociala och

politiska frågor för sig. Exempelvis hade en viktig fråga på UNIT varit sysselsättningen.

Åtgärderna på detta område hade naturligt att göra med marknadsfrågor, produktions

effektivitet och produktutveckling. Slutsatsen var således att vidga planeringsperspektivet

till att även innefatta dylika frågor. Fokus skulle dock fortfarande ligga på de sociala och

politiska frågorna.

Vad gäller koordinering och integrering av planeringen blev principen att gruppen skulle

initiera och stödja planeringsarbetet både på nivåer ovanför (t ex i företagsledningen)

och under (t ex i avdelningarna). Gruppen skulle även fungera som en samordningslänk

mellan de skilda nivåerna och mellan olika enheter på samma nivåer. Ideer, infonnation

och lösningsförslag skulle därigenom kunna utbytas.

Avseende kontinuitetsprincipen ("the principle of continuity") hade UNIT-försöket

visat svagheter. Planeringen drog ut på tiden. Principen blev nu att söka få planerings

arbetet som en återkommande punkt på dagordningen i de olika enheterna. Detta skulle

ske t ex genom att löpande följa upp vilka åtgärder som vidtagits samt hur vissa

nyckeltal utvecklades.

För att öka medverkan från olika aktörer samt för att förstärka inlärningen användes

vissa organisationsutvecklingsmetoder typ enkät feed-back. För att stödja planerings

processen var principen att forskarna mer skulle agera som processkonsulter enligt

Scheins (1969) modell. De skulle med andra ord ägna sig mindre åt att leda planerings

arbetet och utvecklingen av systemet. Detta skulle vara företagets ansvar. Ansvaret för

forskningsdelen, att självständigt utvärdera planeringsarbetet, kvarstod enligt tidigare

modell.
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Förändringar skedde även beträffande syftet för planeringsarbetet. Tidigare syften som

"att klargöra sina mål inom det sociala området" eller "att få bättre underlag för

åtgärdsprogram inom det sociala området" kompletterades med "att utveckla och

genomföra handlingsprogram dvs konkreta åtgärder som kan skapa en gynnsam

utveckling för PROCESS AB, dess anställda och andra grupper kring företaget." I syftet

markerades således aktiviteter och åtgärder på ett tydligare sätt än tidigare. I det följande

avsnittet kommer vi att beskriva hur de praktiska lösningarna av dessa principer

utfonnades.

6.4

6.4.1

Planeringsprocessen

Inledning

Efter beskrivningen ovan av de grundläggande principerna kvarstod frågorna hur dessa

skulle omsättas i praktiken. I detta avsnitt kommer beskrivningen av planeringssystemet

och planeringsprocessen att struktureras på motsvarande sätt som för fallstudien på

UNIT. Även i detta fall har vissa överlappningar funnits mellan faserna.

Redovis- Planering
ning

1. Intro- 2. Datain- 4. Diagnos 6.Imple- 7. Upp-
duk- -> samling -> 5. Plane- -> mente- -> följ-
tion 3. Rappor- ring ring ning

tering

"Formulating
the mess"

"Ends-, Means
and Resource
planning"

"Design of implemen
tation and Controi"

Figur 18: Schematisk skiss av planeringsprocessen på PROCESS

6.4.2 Introduktionsfasen

Den inledande kontakten med PROCESS AB togs i maj år 2. Industrigruppens ny

tillträdde personaldirektör och tillika ny projektsamordnare hade ett möte med VD för

PROCESS AB. Han sökte då intressera VD för nledverkan. Denne sade "OK 

Välkomna och presentera mer i detalj hur Ni har tänkt Er det hela".
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I mitten av juni år 2 sammanträdde företagsnämndens arbetsutskott. I detta ingick VD,

Vice VD, Personalchefen samt klubbordföranden och en styrelseledamot från vardera

Fabriks och SIF. Från projektet deltog två forskare. Efter en presentation och diskussion

av projektuppläggningen uttryckte flera av PROCESS representanter intresse av att gå

vidare. Beslutet blev att forskarna skulle utforma förslag till en detaljerad projektplan

anpassad till PROCESS situation och specifika problem.

I mitten av augusti genomfördes intervjuer med vissa nyckelpersoner. Avsikten var att

få underlag för att utforma projektplanen samt att genomföra "före-föremätningarna" i

forskningsarbetet. Ytterligare ett syfte var att ge forskarna och aktörerna i företaget en

möjlighet att lära känna varandra inför det fortsatta arbetet. De totalt sex personer som

intervjuades var medlemmarna i företagsnämndens arbetsutskott. De två representanterna

från SIF-klubbens styrelse hade relativt höga positioner i företaget. Båda var avdel

ningschefer för de stora enheterna inom produktionen.

Någon entydig bild av företagets situation och problem fick forskarna ej efter dessa

intervjuer. Alla betonade att ledning och fackklubbar hade gott samarbete. Förtroendet

mellan parterna verkade vara stort: "Utmärkt goda relationer" (VD); "Nya VDn verkar

vara bra" (Fabriks); "Gott samarbete med företagsledningen. Vi får t ex vara med när

alla chefsposter skall utses" (Fabriks). Arbetsmiljön verkade alla vara tillfredsställda

med: "Rent och fint" (Fabriks); "Extremt fin arbetsmiljö" (Personalchef).

Problemen med företagets ekonomiska läge, dvs de stora förlusterna, upplevdes inte som

direkt akuta. Resonemanget var att de internationella konkurrenterna av olika orsaker

dumpade sina priser på den svenska marknaden. Detta innebar att prisbilden och därmed

lönsamheten blev alltför låg.

I den projektplan som utformades identifierades fem områden som intressanta för vidare

utvecklingsarbete: a) medinflytandefrågor (den nya arbetsrätten som var aktuell) b) per

sonalplanering (sned åldersfördelning) c) organisationsutveckling (oklar ansvars

fördelning på vissa håll) och d) kundernas och samhällets behov av nya produkter (t ex

återvinning av vissa kemikalier). Dessa områden kunde inte direkt betecknas som

problemområden utan var snarare områden på vilka vissa utvecklingsaktiviteter redan

var genomförda och nu väntade man på fortsatta satsningar.
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Ett antal indikatorer på djupare problem var att flera personer talade om orättvisor

mellan olika grupper; "tjänstemän som skor sig på vår bekostnad". (Fabriks). "Folk

behandlas inte lika - personalpolitiken går sakta" (SIF). Vissa förklaringar till lönsam

hetsproblemen antyddes t ex att produktionsavdelningarna inte tekniskt klarade av

produktionen: "Kris i produktionen med produktkvaliten." (VD).

Sammanfattningsvis fick forskarna en något oklar bild av företaget. Det föreföll befinna

sig i en utvecklingsfas. Inte någon revolutionär utveckling utan snarare en lugn

evolution. Det huvudsakliga intrycket speglas dock av följande citat: "Folk är lyckliga

på detta företag. Det drivs demokratiskt".(SIF).

Mot bakgrund av dessa intervjuer formulerades ett förslag till plan. Det bör observeras

att forskarna vid denna tidpunkt ej hade utvärderat arbetet på UNIT färdigt. I och med

att erfarenheterna från UNIT blev tillgängliga förändrades planeringen på PROCESS.

Den föreslagna planen för utvecklingsarbetet speglar således enbart delvis det faktiska

utfallet. Förslaget innebar att företagsnämnden skulle tillsätta en arbetsgrupp på ca 5 per

soner. Gnlppen skulle vara sammansatt med representanter för ledning och fackklubbar

samt innehålla kompetens rörande personal-, produktions- och marknadsfrågor. Gruppen

skulle erhålla externa resurser med två forskare samt en representant för Industrigruppen

AB.

Arbetsgruppens första uppgift skulle vara att ta fram en social rapport. Första steget

därvid var att identifiera vilka krav, förväntningar och behov företagets olika intressenter

hade. Steg två innebar att se på vilka sätt och hur väl företaget levde upp till dessa krav.

Rapporten föreslogs behandla följande områden:

A. Arbetstillfredsställelse och arbetsvillkor

B. Personal- och organisationsutveckling

C. Personalvård

D. Samverkan/medinflytande

E. Arbetsmiljö

F. Sysselsättningsläge

G. Samhällsrelationer
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H. Miljövård

I. Konsumentfrågor

J. Hjälp till utvecklingsländer etc

K. Relationer till andra intressenter

En checklista för vad som skulle kunna behandlas under respektive rubrik fanns med

som bilaga till förslaget. Den sociala rapportens syfte föreslogs vara att ge företagsled

ningen och fackklubbarna underlag för att kunna ta ställning till följande frågor: På vilka

områden finns problem eller kan problem uppstå som vi måste ta itu med? Vilka

aktiviteter på det sociala området har haft positiva respektive mer tveksamma effekter?

Inom vilka områden bör aktiviteter igångsättas? Finns det personal eller organ som har

ansvar för och möjligheter att genomföra åtgärdsprogram eller måste särskilda ansvariga

utses?

När rapporten efter ytterligare ett år utarbetades på nytt skulle man få tillfälle att

diskutera frågor av typen: Har det skett några förändringar på något eller några

områden? För att underlätta uppföljning och jämförelse mellan åren föreslogs även att

man skulle ta fram ett antal nyckeltal inom varje område t ex personalomsättning,

utbildningskostnader/anställd och antal olycksfalVår.

Arbetsgruppen föreslogs därefter att med hjälp av den sociala rapporten och sina egna

erfarenheter identifiera ett antal problemområden som behövde speciell uppmärksamhet.

Exempel på dylika problemområden var demokrati och medinflytande; den nya

arbetsrätten; personalens åldersfördelning; organisationsutvecklingen samt kundernas och

samhällets behov av PROCESS AB. För varje dylikt område skulle man utföra en social

planering genom att analysera och beskriva nuläge, önskade mål, orsaker till problemet,

lämpliga åtgärder, ansvarig person och former för uppföljning.

Den sociala planeringens syfte skulle vara att underlätta för företagsledning och

fackklubbar att kontrollera vad som händer och se till att något verkligen blev gjort.

Tidsplanen föreslogs vara: 1/10 - 20/12 år 2 arbete med den sociala rapporten och 20/12

år 2 - 1/3 år 3 arbete med den sociala planen.
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Resurser krävdes i fonn av 5-6 heldagssammanträden i arbetsgruppen för den sociala

rapporten samt 3-4 heldagssammanträden i arbetsgruppen för den sociala planeringen.

Forskarnas roll skulle vara att dokumentera arbetet och tillsammans med övriga

medlemmar utvärdera erfarenheterna av projektet.

Företagsnämndens arbetsutskott sammanträdde i slutet av augusti och beslöt att

genomföra arbetet enligt planen. Projektstarten försköts dock från oktober till i början

av december. Orsaken till detta var att man behövde avsluta vissa andra uppdrag samt

att parterna behövde tid att utse representanter. Det första konstituerande sammanträdet

i gruppen hölls i början av december. Arbetsgruppen bestod av följande personer från

PROCESS AB:

Vice VD och teknisk direktör: Företagsledningsrepresentant, ordförande i gruppen, 55

år civ ing, ansvarig för den tekniska funktionen dvs produktion, forskning och

utveckling; arbetat ca 20 år i företaget.

Personalchef: Företagsledningsrepresentant, 40 år, nyanställd fr o m 1 oktober.

Fabriksklubbens förste representant: 25 år. Denne var styrelsemedlem och kassör i

fabriksklubben och arbetade på paketeringsavdelningen i produktionen.

Fabriksklubbens andre representant: 27 år, var styrelsemedlem i klubben, arbetade på

produktionsavdelning I.

SIF-klubbens första representant: 30 år, medlem i SIF-klubbens styrelse, arbetade på

ekonomiavdelningen.

SIF-klubbens andra representant: 28 år, medlem SIFs klubbstyrelse, arbetade på

marknadsavdelningen.

Vid det konstituerande sammanträdet fanns även Industrigruppens representant med. Vid

det första ordinarie sammanträdet beslöt han dock p g a tidsbrist att ej medverka i fort

sättningen. Han menade även att det externa stöd som forskarna utgjorde var fullt

tillräckligt. Under detta första sammanträde presenterade forskarna några olika

angreppssätt inom området social redovisning samt beskrev projektet på UNIT. Man

beslöt att i stort följa den uppläggning som föreslagits i projektplanen.
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Tidsplanen förändrades dock. Den sociala rapporten skulle vara klar först i april år 3.

Den sociala planeringen skulle genomföras under sommaren och bli klar under hösten

samma år. Det noterades att denna tidsplan skulle innebära en relativt stor arbetsinsats

av såväl forskare som övriga medlemmar i arbetsgruppen. Man beslöt att ha sam

manträden var 14:e dag. Forskarna skulle dessutom besöka företaget vid ytterligare till

fällen för materialinsamling. Det första ordinarie sammanträdet planerades till i mitten

av januari. Vissa förberedande uppgifter delades ut inför detta sammanträde.

6.4.3 Redovisning - Datainsamlingsfasen

Datainsamlingsfasen pågick från januari år 3 till mitten av augusti samma år. Under

januari och februari genomfördes fem heldagssammanträden i gruppen. Varje

sammanträde ägnades 2-3 av områdena A-K (se sid 180-181). Inför varje sammanträde

hade någon i gruppen i uppgift att ta fram infonnation för att man skulle bygga diskus

sionen på kvantitativa data. I några fall bjöds specialister in för utfrågning i gruppen.

Exempelvis var marknadschefen och den miljöansvarige chefen inbjudna.

Arbetet under ett sammanträde inleddes med att den person som fått i uppdrag att i

förväg ta fram data presenterade dessa. Därefter gick man igenom de olika punkterna

på checklistan för respektive område. För varje punkt gick man igenom styrkor/positiva

förhållanden och svagheter/negativa förhållanden.

Ett exempel ur protokollet från sammanträde 5 i februari år 3:

I - Konsumentfrågor

o

o

Positivt

PROCESS produkter är
minst lika bra kvali
tetsmässigt som kon
kurrenterna. Främst
på senare år har
kvaliten förbättrats.

Vår försäljning inne
bär också service till
kunden, vi ser till
funktionen inte bara
produkten.

o

o

Negativt

Dålig information inom
PROCESS om risker vid
användning av produk
terna.

Vätskorna som används
i processen ute hos
kunderna innehåller
både för naturen och
och människan giftiga
ämnen.
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Negativt

o På export säljer vi
på god (svensk) kva
tet. Exporten utgör
80% av försäljningen.

o De produkter som exporte
ras innehåller mer av
xx-kemikalien (giftigt
ämne) än de som säljs
i Sverige.

Protokollet från varje san1manträde avslutades med att man redogjorde för vilka kvan

titativa data som saknades. För att komplettera där dylika saknades intervjuade forskarna

vissa personer t ex skyddsombud, kommunrepresentanter och företagsläkare. I böljan av

mars år 3 hade gruppen penetrerat hela checklistan. Med sammanträdesprotokollen, vilka

successivt hade reviderats och kompletterats, hade man en första preliminär social rap

port.

Nästa steg i Datainsamlingsfasen utgjordes aven enkät- och intervjuundersökning.

Avsikten var att genomföra före-mätningar enligt forskningssyftet. Man vill även enga

gera en större grupp medarbetare i företaget och nyckelpersoner kring företaget i att

samla in data för nulägesbeskrivningen. Enkätundersökningen och intervjuerna är

beskrivna mer i detalj i kapitel 4. Totalt deltog 120 anställda, dvs mer än hälften av alla

anställda samt 10 nyckelpersoner utanför företaget i enkätundersökningen. Intervjuerna

omfattade 20 personer.

Aktivitetsområdena i enkäten var 17 st, dvs fler än de som skulle behandlas i den sociala

rapporten. Exempelvis fanns områden som produktion samt forskning och utveckling

med. Orsakerna till detta var de förändrade planeringsprinciperna där helhetsperspektivet

på företagets verksamhet betonades i större utsträckning. Ytterligare en avsikt var att

involvera fler aktörer i planeringen. Förutsättningarna för detta bedömdes vara bättre om

de hade medverkat i datainsamlingen och denna varit inriktad mot områden de uppfattat

som väsentliga.

Arbetsgruppen deltog i att diskutera uppläggning av både enkätundersökningen och inter

vjuerna. Enkätundersökningen genomfördes under mars månad. Intervjuerna genom

fördes under mars och april. Strax före sommaren var merparten av data insamlade.

Arbetet att sammanställa, bearbeta och analysera resultaten genomfördes under

sommaren.
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Redovisning - Rapporteringsfasen

Rapporteringsfasen överlappade delvis diagnosfasen. Gränsen har dragits strax före

publiceringen av de färdiga rapporterna. Under denna fas arbetade man fram dels en

"Social Rapport för PROCESS 19XX" och dels "Interna Sociala Rapporter".

Social Rapport PROCESS AB 19XX

Denna rapports syfte var att ge de tre nyckelaktörerna företagsledningen, SIF-klubbens

styrelse och Fabriksklubbens styrelse underlag för den fortsatta planeringen. Stommen

var protokollen från arbetsgruppens sammanträden under våren. Detta material kom

pletterades i flera omgångar. Dels fick man in nya data t ex från enkätundersökningen

och intervjuerna och dels krävde struktureringen och detaljformuleringen tid. När den

sjätte reviderade versionen var klar var arbetsgruppen tillfredsställd och överlämnade den

till sina uppdragsgivare.

Rapporten omfattade 38 sidor. Innehåll och disposition var i stort samma som

motsvarande rapport på UNIT. Rapporten inleddes med beskrivning av uppdraget,

arbetsgången och en översiktlig beskrivning av företaget.

Det första avsnittet bestod aven enkel mervärdesanalys ("value added analysis"). I denna

redovisades hur mycket man hade arbetat ihop i företaget (försäljningsintäkter - leveran

törskostnader) samt hur detta mervärde fördelades på olika intressenter dvs ägare, stat,

kommun, anställda, finansiärer osv. Rapportens huvudavsnitt var uppbyggd kring 9

områden:

A. Sysselsättning

B. Samhällsrelationer och relationer till andra intressenter

C. Konsument- och marknadsfrågor

D. Miljövård (yttre miljö)

E. Arbetstillfredsställelse och arbetsvillkor

F. Arbetsmiljö

G. Personal- och organisationsutveckling

H. Personalvård och social service

I. Samverkan/medinflytande
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Vatje område inleddes med en kort definition dvs en beskrivning av vad arbetsgruppen

avsåg med området. Därefter angavs förslag på mål och policy för området. Dessa for

muleringar var relativt allmänt hållna. Till stor del härleddes de ur tillgängliga policy

dokument. En del fonnulerades dock av gruppen.

Det tredje avsnittet på varje område var en beskrivning av nuläget i fonn av kortfattade

punkter. Dessa togs ur protokollen från arbetsgruppens sammanträden under våren dvs

de positiva respektive negativa förhållanden på respektive område. Slutligen fanns för

varje område ett par kvantitativa indikatorer. Dessa nycketal var avsedda att underlätta

målsättning och uppföljning av förändringar. Exempel på dylika nyckeltal var

personalomsättning och antal olycksfall per anställd.

Rapporten var utformad som ett arbetsmaterial. Läsaren uppmanades att använda

marginalen till att vid mål och policy ange förslag till förändringar och kompletteringar.

Vid varje punkt i nulägesbeskrivningen skulle man med en siffra ange hur man upp

fattade informationen. Följande skala användes:

Siffra

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Bedömning

OK - kan fortsätta i samma omfattning. Ingen åtgärd krävs.

Problem som redan är åtgärdat eller av andra skäl ej kräver ytterligare insats.

Problem som måste åtgärdas på sikt.

Krisartat eller allvarligt problem som måste åtgärdas omedelbart.

Möjlighet som vi bör utnyttja. Åtgärd redan vidtagen.

Möjlighet som vi bör utnyttja. Åtgärd krävs på sikt.

Möjlighet som vi bör utnyttja. Åtgärd krävs omedelbart.

Ingen uppfattning (- för liten kunskap eller dylikt).

Vid nyckeltalen fanns utrymme för att ange hur nyckeltalet borde utvecklats inom 4-5

år och därefter ange förslag på lämpligt riktvärde. Rapporten avslutades med ett par

sidor på vilka man kunde ge förslag till hur rapporten borde utvecklas samt förslag till

åtgärder. Rapporten överlämnades i oktober år 3 till företagsledningen, Fabriksklubbens

styrelse och SIF-klubbens styrelse.
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Interna sociala rapporter

I syfte att skapa bred medverkan i planeringsarbetet utformades tio "Interna sociala

rapporter". Dessa var sammanställningar av delar av enkätresultaten. Nio separata

avdelningsrapporter och en rapport gemensam för hela företaget sammanställdes.

Varje rapport inleddes med bakgrundsbeskrivning, arbetsanvisning och förklaringar till

diagram. Nästa avsnitt utgjordes av de "öppna svaren" dvs de preciseringar av problem

och förslag till åtgärder som respondenterna hade angett i sina enkäter. Dessa

presenterades strukturerade efter de 16 områdena. Ett exempel på ett avsnitt i den interna

sociala rapporten för produktionsavdelningen:

"ARBETSLOKALER

Produktionslokalerna delvis nedslitna. Lokalplanering på sikt saknas. Det står
tomma lokaler på en sida, trånga lokaler på andra sidan. Bättre planering av
utrymmena (geografiskt). Samordning av avdelningar som hör ihop.

Små, trånga, illa planerade arbetslokaler. Samråd med de anställda innan lokaler
byggs!"

Efter de öppna svaren redovisades resultaten som gällde arbetstillfredsställelse och

samarbetsklimat. Man kunde därvid jämföra sin egen avdelnings resultat med andra av

delningars. Varje rapport avslutades med ett arbetsformulär där man bad läsaren att

precisera vilka problem som fanns, ge förslag på åtgärder, lämpliga ansvariga samt när

åtgärder senast borde vara vidtagna.

En rapport sammanställdes för hela företaget. Denna fick företagsledningen och de två

fackklubbsstyrelserna. I den kunde alla avdelningar jämföras med det genomsnittliga

resultatet. Man kunde även jämföra företagets resultat med genomsnittet för 10 andra

företag. Rapporterna för respektive avdelning skickades till samtliga anställda som bilaga

till kallelsen inför en arbetsplatsträff. Tolv dylika arbetsplatsträffar planlades under

perioden oktober till mitten av december. I och med att den sociala rapporten och de

interna sociala rapporterna var utsända var rapporteringsfasen avslutad.
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Planering • Diagnosfasen

Under diagnosfasens 3-4 månader pågick två huvudaktiviteter. Dels arbetade alla

anställda med diskussioner och analyser i sina egna avdelningar och dels arbetade

företagsledningen och de två fackklubbsstyrelserna var för sig med den sociala rapporten

för hela företaget.

Diagnosen i avdelningarna byggde på det ordinarie arbetsplatsträffssystemet. Detta hade

varit i drift, i större och mindre omfattning, de senaste 3-4 åren. De två avdelningar som

var för stora för att ge möjligheter till bra diskussion delades upp på två arbetsplats

träffar vardera. Antalet anställda på varje arbetsplatsträff varierade mellan 11 och 25.

Själva sammanträdet, som tog ca 1-2 tim, inleddes med att avdelningschefen klargjorde

syftet med arbetsplatsträffen. I nästa steg gick forskarna igenom materialet och pekade

på anmärkningsvärda siffror, skillnader mellan denna avdelning och andra etc. Därefter

fortsatte forskarna att gå igenom de öppna svaren dvs problemformuleringarna och

åtgärdsförslagen. Mot slutet sökte man sammanfatta diskussionen genom att använda de

två sista sidorna av rapporten. Där skulle man identifiera de problem man borde ta itu

med, vad som skulle göras åt dem samt vem som borde utses som ansvarig.

Sammanträdet avslutades med att man kom överens om hur man skulle gå vidare.

Speciell uppmärksamhet ägnades åt att utvärdera arbetsplatsträffen och åt hur man skulle

få dessa att fungera bra i framtiden. Ett par ytterligare arbetsplatsträffar krävdes för att

man skulle bli klara med sina rapporter till arbetsgruppen. Vid dessa medverkade ej fors

karna.

Sammanträdena hade mycket olika karaktär. På vissa av dem fanns ett stort uppdämt

behov att diskutera hur avdelningen fungerade. Forskarnas minnesanteckningar från

dessa sammanträden speglar detta:
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"Marknad: Karl E· mycket defensiv, försvarar sig själv hela tiden och skyller
på Fäldt·. Fäldt verkar vara en propp som alla vill få väck. Diskussionen gick
mycket trögt. I princip inget konstruktivt kom ut. Man får väl se detta möte
som ett led i en rad fortsatta, där man successivt pratar av sig konflikter och
aggressioner för att till slut (förhoppningsvis) kunna diskutera konstruktivt."

"Produktionsavdelning - Skift 3: Skift 3 ansågs av förmannen vara det skift som
har de flesta synpunkterna och klagomålen. Dock hindrades diskussionen
inledningsvis av att både avdelningschefen och förmannen deltog. Mot slutet
hade alla i församlingen sagt åtminstone något. Bland annat framkom önskemål
om att få ta del av trender i företagets försäljningsstatistik. Vidare önskade man
en annan uppläggning av introduktionsprogrammet, där de viktigaste sakerna
presenteras de första dagarna och efter två veckor en mer omfattande pre
sentation av företaget. Detta för att man skulle hinna smälta informationen."

Parallellt med de diagnoser som pågick i avdelningarna arbetade företagsledningen samt

SIFs och Fabriks klubbstyrelser var för sig med den sociala rapporten. Forskarna deltog

enbart vid något enstaka tillfålle och då i en mer passiv roll än vid arbetsplats träffarna.

VaIje grupp träffades två gånger (ca 2-4 tim/gång) samt utförde vissa förberedelser

individuellt mellan sammanträdena. Speciellt företagsledningen uppfattade dessa

diskussioner som värdefulla och konstruktiva:

"Det var ju första gången vi satte oss ned i företagsledningen och diskuterade
igenom dessa frågor". (VD)

På arbetsplatsträffarna arbetade man integrerat med diagnos och planering. Framför :,Jlt

gällde detta den egna verksamheten, t ex rutiner inom avdelningen. De förslag och ideer

som berörde hela företaget lämnades till arbetsgruppen för vidare behandling. Detta

skedde i början av år 4. Samtidigt var företagsledningen och fackklubbsstyrelserna klara

med sina genomgångar av den sociala rapporten. Därmed inleddes nästa fas i arbetet.

6.4.6 Planering. Planeringsfasen

I slutet av januari år 4 hade underlag kommit till arbetsgruppen från arbetsplatsträffarna

samt från företagsledningen och de två fackklubbsstyrelsema. Under de följande

Namnen är av anonymitetsskäl fingerade.
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månaderna ägnade arbetsgruppen fem sammanträden åt att bearbeta materialet.

Problempreciseringar och åtgärdsförslag från arbetsplatsträffarna sammanställdes under

de olika rubrikerna A-I (dvs sysselsättning osv). På åtskilliga områden fanns likartade

förslag från olika enheter. Viss redigering och bearbetning krävdes därför.

I nästa skede tog man sig an materialet från företagsledningen och fackklubbstyrelserna.

I detta fall rörde det sig om den sociala rapportens förslag till policyformuleringar (vilka

man hade ändrat och kompletterat), beskrivningar av nuläget samt specifika nyckeltal.

De tre gruppernas kommentarer och förslag fördes in i kolumnerna på en Social

Rapport. På denna kunde arbetsgruppen avläsa de olika gruppernas ståndpunkter. Där

efter gick man igenom område för område och diskuterade de olika förslagen, kom

promissade och förhandlade sig fram till en gemensam uppfattning.

Ett exempel kan belysa denna diskussion. I rapporten var en punkt angående nuläget

"Den planerade sammanslagningen med dotterbolaget kan komma att innebära ett

minskat behov av personal inom PROCESSgruppen på ca 30 personer". Företagsled

ningen hade bedömt detta med en 2:a, dvs att problemet redan var åtgärdat. SIF hade

bedömt det med en 7:a, dvs att detta var en bra möjlighet som man borde åtgärda ome

delbart. Fabriks å sin sida hade bedömt detta med en 4:a, dvs att detta var ett allvarligt

problem som krävde omedelbar åtgärd. Respektive representant i gruppen fick

argumentera för sin ståndpunkt och förklara de tankar som låg bakom bedömningen.

Gruppens gemensamma uppfattning i detta fall blev så småningom en 2:a.

I samband med att årsredovisning, personalstatistik m m kom fram i början av år 4

uppdaterades rapporten med det gångna årets siffror. Under mars månad genomfördes

den första mer omfattande utvärderingen av planeringsarbetet. Två forskare, som ej med

verkat i projektet, intervjuade 13 nyckelpersoner i företaget. Fokus i dessa intervjuer var

på hinder och stöd samt effekter av planeringen och forskarnas roller. Resultaten av

intervjuerna redovisas senare i detta kapitel. Här konstateras enbart att merparten av de

intervjuade var positiva till planeringen samt hade höga förväntningar inför fortsätt

ningen.
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I april började gruppen sammanställa en slutrapport "Social Rapport och Handlings

program - PROCESS AB 19XX - 19XX". Detta skedde bl a genom att man komplet

terade de åtgärdsförslag företagsledningen och fackklubbsstyrelserna tagit fram med

förslagen från arbetsplatsträffarna. Tidsplanen för åtgärderna preciserades och ansvariga

personer utsågs. I maj fanns den slutgiltiga rapporten klar för beslut och genomförande.

Under perioden blev det allt tydligare för alla aktörer hur akut Process ekonomiska läge

var. Den preliminära årsredovisningen visade kraftiga förluster. Resultatet före bok

slutsdispositioner och skatter blev -5,4 Mkr på en on1sättning av 82 Mkr. Delårsrapporter

under våren indikerade att den optimistiska budget om -2,5 Mkr resultat år fyra ej skulle

kunna hållas. I stället torde förlusterna öka till minst 10 Mkr.

Ägarna meddelade att de ej hade för avsikt att täcka förlusterna med koncernbidrag.

Något radikalt måste göras. Tilltron till den strategiska plan, som tagits fram året

tidigare, var minimal. PROCESS ledning inledde förhandlingar med en konkurrent, ett

europeiskt multinationellt företag, om en försäljning av Process. Fackklubben fick på

senvåren information om att dessa förhandlingar pågick. Missnöjet mot både ägaren och

företagsledningen ökade. I slutet på maj tillkallade fackklubbarna en löntagarkonsult för

att göra:

1. En kritisk granskning av företagsledningen i PROCESS AB.

2. Klargöra möjligheterna för PROCESS att överleva som ett självständigt

företag.

Den 8 juni sammanträdde företagsnämndens arbetsutskott som nu ändrat namn till

informationsgnlppen. Syftet var att mot bakgrund av förslaget till den sociala rapporten

och handlingsprogrammet "diskutera och fatta beslut om mål, prioriteringar och ett hand

lingsprogram". Efter en kort inledning av VD arbetade man i tre partssammansatta

grupper. Varje grupp fick ansvar för att penetrera tre områden i rapporten. Grupperna

redovisade under kvällen sina resultat och förslag till beslut. Ett antal punkter ändrades,

bl a tidsplanerna som bedömdes vara för snävt tilltagna. Diskussionerna under dagen

gick lugnt och stilla, dock utan större entusiasm. Avslutningsvis fattade man sent på

kvällen beslut att anta rapporten och handlingsprogrammet. Planen kunde börja

genomföras. Rapporten och planen finns redovisad i Ljung (1991).
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Strax före industrisemestern tog arbetsgruppen fram förslag till hur det fortsatta arbetet

skulle drivas. Detta innebar att rapporten skulle omarbetas med hänsyn till de

förändringar som skett samt att den i augusti skulle spridas till alla nyckelaktörer i och

kring företaget. Dessutom föreslogs att alla berörda chefer skulle kallas till ett

sammanträde för att få information om planen och tillfälle att diskutera den. I september

planerades information till alla anställda via arbetsplatsträffar. Senare under hösten

planerades ny enkät- och intervjuundersökning. Ett underlag för att följa upp handlings

programmet utarbetades. Förslaget var att informationsgruppen skulle sammanträda var

14:e dag och följa upp vilka åtgärder som var vidtagna.

Industrisemestern passerade. Diskussionerna kring PROCESS och dess framtid blev allt

intensivare. Ägarna och ledningen hävdade att enda alternativet till nedläggning var

försäljning av företaget. Massmedia och lokala politiker intresserade sig starkt för

frågorna. Fackklubbarna försökte genom sin löntagarkonsult hitta alternativ t ex svenska

samarbetspartners.! början av september meddelade VD forskarna att p g a den rådande

situationen måste man avvakta med genomförandet av handlingsprogrammet. Intervju

erna under hösten för utvärderingen skulle dock genomföras. Vissa åtgärder i handlings

programmet vidtogs. Huvuddelen av planen lades dock i träda.

Ca 1 månad senare begärde fackklubbarna hos styrelsens ordförande att VD skulle avgå.

Styrelsens ordförande kallade till sammanträde redan nästa dag på Industrigruppens

kontor. Industrigruppen lade fram ett förslag om vad som kallades en "ägarkonsult" dvs

en konsult som skulle "biträda företagsledningen med en översyn av företagets organi

sation och verksamhet". De inblandade tolkade detta så att även om VD formellt satt

kvar en tid hade konsulten i praktiken tagit över hans arbetsuppgifter.

6.4.8 Uppföljningsfasen

I oktober år 4 genomfördes den nya intervjuomgången. Denna omfattade 26 personer.

Urvalet bestod av informationsgruppen, vissa aktörer utanför företaget t ex ägaren

Industrigruppen, lokala politiker och massmedia samt en grupp vanliga anställda. Syftet

med dessa intervjuer var att få en bild av företagets situation samt att utvärdera det
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planeringsarbete som pågått. Tanken var bl a att få en uppfattning om planeringen hade

underlättat eller försvårat hanteringen av företagets svåra problem.

I juni år 5 genomfördes ytterligare en kort intervjuomgång med nyckelpersoner, bl a VD,

personalchefen och fackliga företrädare. I december år 5 genomfördes en ny enkät.

Resultaten från denna återfördes och diskuterades i början av år 6. Avsikten var att

informationsgruppen löpande skulle utföra uppföljningen av planen. För att underlätta

detta hade alla åtgärder med ansvarsfördelningar etc ställts samman på en blankett. På

blanketten fanns kolumner för att fylla i vad de ansvariga avrapporterade, vad som hade

gjorts, vilka resultat detta fått samt när åtgärderna de facto var slutförda.

Vissa av de 40 åtgärderna (ca 20%) genomfördes. Exempelvis genomfördes i samarbete

med Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) en genomgång av företaget för att generera

ideer till nya produkter. Man tog även fram en kemihandbok, dvs en skrift om hur man

bör hantera de olika kemikalierna i företaget. Någon systematisk uppföljning av planen

genomfördes dock ej vare sig av informationsgruppen eller arbetsgruppen.

Under hösten år 4 drev ägarna och företagsledningen hårt alternativet att sälja företaget

till den utländska konkurrenten. Regeringen meddelade att man ej hade för avsikt att

stödja företaget med ekonomiska medel. Lokalt växte det fram en stark opinion mot en

försäljning. Framför allt de fackliga organisationerna var motståndare till försäljningen.

Intensiva förhandlingar fördes mellan olika parter. Många nyckelpersoner t ex

forskningschefen sökte och fick annat arbete.

I början av år 5 meddelade den tänkte köparen av företaget att man ej var intresserad

längre. Orsaken som angavs var att Industrigruppen AB ej lyckats förmå fackföre

ningarna att acceptera försäljningen. Man pekade på debatten i lokalpressen och

politikernas agerande: "I egenskap av ett utlandsbaserat multinationellt företag skulle vi

ytterst ogärna vilja bli inblandade i vad vi skulle kalla en lokal opinionsstrid. Vi måste

ta stor hänsyn till vårt världsomspännande rykte"**. På grund av beredskapsskäl

Citat ur brev från den tänkte köparen till Industrigruppen AB den 16 februari
år 5.
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meddelade regeringen att någon nedläggning ej var aktuell. Det skulle bli för dyrt att im

portera och beredskapslagra de produkter PROCESS tillverkade.

I juni år 5 fick företaget en ny VD. Denne vidtog ett antal strategiska åtgärder. Bl a

säkerställdes ekononliskt stöd från en berörd statlig myndighet, man gick ur

USA-marknaden samt lade ned tillverkningen aven av produkterna (ett av "fram

tidslöftena"). Övertalig personal sysselsattes dels med att rusta lokaler och dels hyrdes

vissa ut till andra företag. Under hösten började optimism spira igen bland aktörerna i

och kring PROCESS.

I samband att med enkätresultatet återfördes till informationsgruppen i januari år 6

meddelade nye VDn att enkätundersökningen varit värdefull. Något fortsatt

planeringsarbete liknande det man tidigare hade drivit bedömde han dock ej nödvändigt.

Problemen kunde enligt hans uppfattning lösas inom ramen för ordinarie ledningsarbete.

Vid ett par tillfällen senare hade forskarna kontakter med företaget för att följa hur det

utvecklas vidare.

6.5

6.5.1

Utvärdering av experimentet på PROCESS AB

Inledning

Även i detta fall kommer utvärderingen att ske på ett par olika sätt. Först kommer vi att

diskutera om de uppställda syftena för planeringen har nåtts. Därefter kommer vi att

identifiera de faktorer som försvårat planeringen respektive underlättat den. Dessa utvär

deringar genomfördes under projektets experimentella fas och har diskuterats med

berörda aktörer. De data som ligger till grund för detta är i huvudsak insamlade under

de intervjuer som genomfördes i mars år 4 och oktober år 4. De slutsatser som drogs

efter dessa utvärderingar användes i sin tur inför den följande planeringscykeln på

UNIT. Senare i rapporten (kapitel 8, 9 och 10) görs en utvärdering i förhållande till de

frågor som redovisats i kapitel 2 och 3. Underlaget för den mer långsiktiga ut

värderingen utgörs av de samlade data som erhållits under projektet.
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Lyckades utvecklingsgruppen uppnå sina syften?

Syftena för planeringsarbetet har beskrivits på delvis olika sätt i olika faser av arbetet.

Trots smärre skillnader kan konstateras att två grundläggande syften varit aktuella. Det

ena var att ge företagsledningen och fackklubbarna en bra överblick av nuläget. Det

andra var att fonnulera och följa upp mål samt se till att lämpliga åtgärder vidtogs.

Vad gäller överblick av problem etc var alla 13 nyckelpersoner vid den första

intervuomgången (mars år 4) överens om att arbetet uppfyllt detta syfte. Den som avvek

något var ordföranden i Fabriksklubben som menade att arbetet behandlat ett för stort

område:

"Vi kommer ingen vart med planeringen. Arbetet har vant Intensivt och
omfattat ett för stort område att hantera på en gång." (Fabriksordföranden)

I övrigt var alla eniga om att planeringsarbetet gett en bra överblick av problemen.

Några exempel med citat från intervjuerna:

"Jag har fått upp ögonen för hur PROCESS fungerar enligt de anställdas
uppfattning. Problemupptäckt inom områdena: samarbete, revirtänkande,
arbetsmiljö och information. Rapporten ger nya kunskaper - Inga fel och ingen
överflödig information". (VD)

"Massor av bra infonnation kom fram. Stoffet har gjort arbetsplatsträffarna 
som tidigare ej fungerade - meningsfyllda. Facket måste ha lärt sig mycket om
företaget. Industrigruppen och företagsledningen måste ha fått ökad insyn i
PROCESS". (Personalchefen)

"Vi var redan tidigare medvetna om de problem som kom fram, vi hade en
känsla av att de fanns. Det var bra att de blev dokumenterade och att man kan
peka på bristerna." (SIF-styrelsemedlem)

"Rapporten är ett utmärkt koncentrat av infonnation som tidigare var oåtkomligt
utspridd överallt i företaget." (SIF-styrelsemedlem)

Vad det gäller de andra delarna av syftet, dvs att ge underlag för målformulering samt

initiera och genomföra åtgärder eller handlingsprogram, hade dessa aktiviteter ej

påbörjats i någon större omfattning vid den första intervjuomgången i mars år 4. För

väntningarna var dock höga hos i stort sett alla. Man hade redan märkt vissa resultat.
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Framförallt i samband med arbetet med de interna sociala rapporterna på arbetsplatsträf

farna hade positiva resultat uppnåtts:

"Marknadsavdelningens sätt att fungera har förändrats. Nya kontakter och nya
rutiner skapas. De träffar varandra och talar problem var 14:e dag." (VD)

"Ett samtal om SPR på en arbetsplatsträff gjorde att två äldre började arbeta,
vilket de inte gjort så länge jag varit här." (Fabriks styrelseledamot)

"Det finns underlag för beslut om miljöförbättringar. Arbetsplatsträffarna har
fått större mening. 'Ökad medvetenhet om revirsjukan i företaget. Bättre
kontakter mellan företagsledning och fackklubbar. SPR kan skapa förut
sättningar för ökade kontakter med kommunen." ( SIF styrelseledamot)

"Ett viktigt arbete har startats. Uppföljningen måste successivt förenklas och
problemen måste prioriteras." (Tekniska direktören)

"Rapporten är ett utmärkt underlag för program för personalfrågor och arbets
miljö." (Fabriks styrelseledamot)

Vid intervjuerna som genomfördes i oktober år 4 kunde dock konstateras att de andra

huvudpunkterna i syftet ej hade uppnåtts. Något handlingsprogram eller några åtgärder

hade ej satts igång mer än marginellt:

"I och med att vi stannat på halva vägen fick det också halv effekt." (Tekniske
direktören)

"Eftersom vi i övrigt inte arbetat så mycket efter handlingsprogrammet så har
det nog inte hänt så mycket. " (Fabriks styrelseledamot)

"Ännu har vi inget facit av arbetet. Något direkt har väl inte hänt. De sista
månaderna har varit så pressade ... " (VD)

Även om en hel del smärre åtgärder vidtagits bedömde gruppen att denna del av syftet

ej var uppfyllt. Vid denna intervjuomgång hade emellertid de olika aktörerna i stort

samma uppfattning som tidigare att planeringen bidragit till en bra överblick av

företaget. Entusiasmen var dock betydligt lägre.

En indikator på att man i realiteten kanske misslyckats med båda syftena var det faktum

att den sociala rap~crten och handlingsprogrammet ej betraktades som ett viktigt
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dokument. Det överlämnades t ex inte till den löntagarkonsult som i maj-juni arbetade

med en analys av företaget. Bara delvis tog han del av planeringsarbetet genom

sammanställningen av enkätsvaren.

Den slutsats projektgruppen drog var att i och med att ett av huvudsyftena enligt olika

bedömare ej hade uppfyllts hade man ej nått de önskade resultaten.

6.5.3 Vilka hinder och svårigheter fanns för planeringsarbetet?

Mot bakgrund av de intervjuer som genomfördes i oktober år 4 samt projektgruppens

egna erfarenheter identifierades ett antal faktorer som påverkade planeringsarbetet i

negativ riktning. Dessa har här grupperats till fem huvudområden av hinder och

svårigheter:

1. Vissa nyckelpersoner hade inledningsvis låga förväntningar på projektet. Dessa

låga förväntningar var särskilt framträdande inom Fabriksklubben. Företagsledningen och

SIF-klubben var mer allmänt skeptiska:

"Projektet startade lite trevande. Ingen visste vad det handlade om. Jag var inte
helfrälst i projektet från början, men det har givit mer än vad jag trott."
(Tekniske direktören)

"Det här med SPR kommer inte från våra led, utan från Industrigruppen. Det
är något som Industrigruppen vill glänsa med. Jag har ingen tilltro till In

. dustrigruppen. " (Fabriksklubbens ordförande)

"Jag köpte iden men övriga inom företagsledningen var skeptiska." (VD)

"Fabriksklubbens styrelse stödde projektet från början även om jag var lite
avvaktande och ville vänta och se slutresultatet." (Fabriksstyrelseledamot)

"SIF-styrelsens intresse för SPR var ljumt i början, men ökade efter hand." (SIF
styrelseledamot)

2. "Fel"personer valdes ut till utvecklingsgruppen lnenade flera. Bakgrunden var de

inledningsvis låga förväntningarna. Detta innebar att varken SIF-klubben eller Fabriks

klubben engagerade sina tyngsta medlemmar. Båda fackklubbarna bytte efter ungefår

halva planeringsarbetet ut var sin medlem i gruppen. De man satte in i stället hade
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betydligt större inflytande. Med "fel" personer avsågs dels att någon av medlemmarna

i gruppen inte hade en stark position och dels att några var ovana vid sammanträden:

"En medlem i gruppen var felplacerad." (VD)

"SIF utsåg två flickor - det hade ju med det sociala att göra - och Fabriks utsåg
två lättviktare." (Personalchefen)

"Det är tvivelaktigt om rätt personer blev valda som representanter i gruppen,
det gällde både företagsledningen och Fabriks. Från Fabriks sida har man inte
vågat ta upp de brännande frågorna av respekt för företagsledningen." (Fabriks
klubbens ordförande)

3. En av de kanske avgörande svårigheterna var brist på tid och resurser i samband

med att man i företagets svåra ekonomiska situation tvingats prioritera andra för stunden

mer viktiga frågor. Denna uppfattning delade i stort sett alla aktörerna:

"Något direkt har väl inte hänt. De sista månaderna har varit så pressande."
(VD)

"Fackklubbens styrelse har försvårat arbetet genom att inte prioritera projektet."
(Fabriksstyrelsemedlem)

"Hindrande faktorer har varit tidsbrist och konkurrens från andra projekt." (SIF
styrelseledamot)

"Det har inte hänt något. Det finns så många andra viktiga saker. Vi måste
tillverka så bra produkter så billigt som möjligt." (Fabriks styrelseledamot)

Speciellt märkbar var denna tidsbrist när situationen blev riktigt akut:

"Jag har trott på det här hela tiden. Tiden när vi skulle sätta det i verket
sammanföll tyvärr med de ekonomiska problemen." (SIF-styrelseledamot)

"Det här arbetet är kanon när företaget går framåt, men när överlevnads
operationer pågår.. ." (Marknadsdirektören)

4. Rollfördelningar och gruppdynamiken i utvecklingsgruppen behandlades som en

svårighet att övervinna innan planeringen kunde flyta effektivt:
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"Forskarna försökte få oss att göra någonting. De mötte passivitet. Gruppen
missuppfattade deras roll. Forskarna trodde att jag skulle leda gruppen. Det
trodde inte jag. Efter ett tag rättade sig dock forskarna efter min linje."
(Tekniske direktören, ordf i SPR-gruppen)

"Företagsledningens representant har märkt ord och petat i fonnuleringar vilket
medfört att arbetet dragit ut på tiden." (Fabriksordföranden)

"Försvårande i arbetet har varit det knakande samarbetet mellan fackklubbarna
och ordmärkning när rapporten skrevs". (SIF styrelseledamot)

Vilka underlättande och stödjande faktorer fanns för
planeringsarbetet?

De faktorer man identifierade som underlättande och stödjande för arbetet var

huvudsak följande fem punkter:

1. Planeringsunderlaget i fonn av systematiken, sammanställningar etc uppfattade

merparten som en förutsättning för planeringsarbetet:

"Dnderlättande faktorer var forskarnas sammanställningar, systen1atiseringar och
pådrivande funktion." (SIF styrelseledamot)

"Intervjuer och enkät genomfördes. Intressant stoff kom fram. SPR-arbetet kom
att smälta samman med den strategiska planeringen." (Personalchefen)

"Dnderlättande faktor har varit uppläggningen av projektet. Il (VD)

2. Samarbetsandan i utvecklingsgruppen utvecklades positivt under arbetets gång:

"Det som underlättade vårt arbete var att gruppens medlemmar lärde känna
varandra." (Personalchefen)

"Gruppen var en grupp som arbetade för gemensamma mål." (SIF- styrelse
ledamot)

"Samarbetsandan har avsevärt underlättat arbetet." (VD)

"Jag har lärt mig förstå de andra i gruppen och har därigenom fått ytterligare
infonnation om företaget." (Fabriks styrelseledamot)
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3. Forskarnas pådrivande och "neutrala" funktion har enligt de berörda haft betydelse

för att arbetet skulle gå framåt:

"Forskarna har haft en förmåga att dra ut det viktigaste ur diskussionerna samt
att få igång diskussioner på arbetsplatsträffarna men även i projektgruppen.
Annars förekom ingen styrning från deras sida." (SIF styrelsemedlem)

"Ni på EFI har fungerat fint. Ni har varit relativt neutrala." (Marknads
direktören)

"Forskarna har gjort ett hästjobb, de har drivit projektet och hållit ordning på
oss andra. Det har varit lätt att prata med dem. Vi har haft samma mål många
gånger." (Fabriks styrelsemedlem)

"Vid arbetsplatsträffarna där SPR-rapporter skulle diskuteras provocerade
forskarna de anställda för att få igång diskussioner. Bra initiativ annars hade
diskussionen inte kommit igång alls." (Fabriks ordförande)

4. Planeringsarbetet som lades upp så att de olika parterna - företagsledningen och

de två fackklubbsstyrelserna - fick arbeta var för sig uppfattades som positivt. Likaså

var det underlättande att de anställda på arbetsplatsträffarna fick planera sin egen

verksamhet:

"Efter att rapporten var klar började det verkligt givande jobbet, att företags
ledningen gemensamt granskade rapporten." (Tekniske direktören)

"Det var positivt att få diskutera olika frågor med de övriga i företagsled
ningen. fl (Marknadsdirektören)

"När rapporten var klar prioriterade SIF-klubben fram de viktigaste resultaten.
Nu krävs en aktionsplan snarast möjligt." (SIF styrelseledamot)

"En effekt är att varje avdelning har fått gå igenom vilka problem som finns
och hur man kan tänka sig att lösa dessa." (SIF styrelseledamot)

"Att det genomfördes en enkät med så många anställda var positivt." (Fabriks
styrelseledamot)

"Arbetsplatsträffarna har genom SPR blivit bra organiserade och schemalagda.
" (Fabriks styrelseledamot)

5. Den kanske mest avgörande drivkraften var det engagemang och intresse vissa

aktörer haft då de bedömt att man genom planen snabbt skulle kunna uppnå positiva

resultat:



201

"Man skall göra sociala bokslut varje år. Socialt bokslut är lika självklart som
det ekonomiska ... Jag har trott på det här hela tiden." (SIF styrelseledamot)

"Jag köpte iden - jag trodde att den information som skulle komma fram ur
projektet skulle kunna gagna företaget på sikt." (VD)

"Underlättande var visionen om att resultatet av arbetet skulle kunna ge ett
värdefullt utbyte." (Personalchefen)

"Kanske är effekterna på lång sikt mer genomgripande än vad man idag kan
föreställa sig. SPR-arbetet måste i så fall integreras i det totala företagslednings
arbetet. " (Fabriks styrelseledamot)

6.6 Preliminära slutsatser inför det fortsatta
planeringsarbetet

Mot bakgrund av det experiment som pågått inom PROCESS var det sommaren och

hösten år 4 dags att dra slutsatser inför det kommande planeringsarbetet. I denna period

skulle det andra experimentet på UNIT inledas. I detta läge saknades dock vissa data om

PROCESS som senare blev tillgängliga t ex den andra omgången av enkätundersök

ningen och den fortsatta utvecklingen i företaget.

Förutom punkterna i ovanstående avsnitt fanns detaljsynpunkter t ex på rapport

utformningen ("tjock och trögläst"). Även på själva planeringsproceduren fanns syn

punkter. Trots att den i stort fick godkänt menade vissa att den var för krånglig och att

den tog för lång tid. Ett par aktörer var tveksamma till objektiviteten ("Rapporten är för

snäll och modifierad. Tag med allt i stället för medelvärden, t ex golf och mygel. ")

Någon hävdade att man i vissa fall kompromissat för mycket ("Arbetet har haft en liten

företagsledningsslagsida, men vissa av företagsledningens synpunkter ströks de med".)

Ett annat problem någon tog upp var att man blandat stora och små frågor på ett olämp

ligt sätt ("En viss skevhet i rapporten - mindre viktiga frågor har fått för stor tyngd").

En viktig förändring som hade kommit fram under arbetet var att samarbetet mellan

aktörerna hade förbättrats. Inledningsvis vid intervjun i mars år 4 sade t ex Fabriks

klubbens ordförande:

"I dag förekommer inget direkt samarbete mellan SIF och Fabriks. SIF är svagt
och agerar på ett annat sätt än Fabriks. Vi har annat att göra än att springa och
ta kontakt med SIF-klubben och dess medlemmar." (Fabriksordföranden)
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SIF klubbens styrelseordförande menade vid intervjun i oktober samma år:

"Lena (Fabriks ordförande) har sett projektet som en belastning. Jag har påstått
motsatsen. Det är en kartläggning av vad folk tycker och tänker. Det har
använts till att göra saker bättre... Det var det första verkliga samarbetsprojektet
mellan facken. Det är första tillfället vi satt oss ner och gått igenom gemen
samma saker. Vi har lärt oss att umgås på ett naturligt sätt. Innan sade man ofta
"de där jävla tjänstemännen". Det är ett uttryck som kommit bort." (SIF)

En Fabriksstyrelseledamot menade i oktober också att förändringar skett då fack

klubbarna blivit mer eniga och drev samma frågor. Mellan företagsledningen och

fackklubbarna hade redan tidigare funnits en samverkansrelation som alla var nöjda med.

Någon direkt förändring på det området hade man ej observerat. Förståelsen mellan

parterna ökade dock i viss utsträckning:

"Jag har fått upp ögonen för hur PROCESS fungerar enligt de anställdas
uppfattning ... Brister i samarbetet mellan olika kategorier har kunnat tas upp."
(VD)

"Bättre kontakter mellan företagsledning och fackklubbar." (SIF styrelse
ledamot)

"Man lär känna människor på ett annat sätt och får en inblick i vad de tycker
och tänker." (SIF styrelseledamot)

Vid försök att identifiera negativa effekter av planeringen fann man svårigheter att finna

några exempel. På tre områden hade man dock synpunkter. Det första var att man

menade att planeringen tagit så mycket tid och resurser i anspråk att andra aktiviteter

blivit lidande. Den andra punkten framfördes i oktober år 4 av VD. Han menade att

fokuseringen på problem och forskarnas närvaro kanske spritt oro eller påskyndat en

process:

"Det är möjligt att Er (forskarnas) närvaro och ifrågasättande har bidragit till
att sprida oro... Ni har ställt frågor, tvingat folk att fundera och ifrågasätta sin
situation. Det är bra om det är ett stabilt företag. Ni har kanske påskyndat en
process. Spritt en ide från ett ställe till ett annat." (VD)

"Jag har hört att det kommit fram synpunkter som att allt det här ifrågasättandet
har dragit fram för mycket negativa synpunkter. I och för sig ligger det en hel
del i det. Alla blir jäkligt nedstämda och känner olust gentemot företags
ledningen." (Personalchefen)
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Den tredje punkten som avsåg information och öppenhet tog både VD och andra upp.

Delvis hade den att göra med planeringsarbetet:

"Kanske har jag varit för öppen. De (Facken) är inte mogna för en sådan
öppenhet. De får för mycket insyn i de problem man har i ett företag. Innan
visste man inget. Nu får man följa utvecklingen i detalj. .. Det är farligt med
för stor öppenhet. Alla har fått följa varje åtgärd ända från det att den första
tanken dykt upp tills den har genomförts. Genom detta har de egentligen inte
märkt att det har hänt stora förändringar." (VD)

"En sak som är fantastisk är att företagsledningen är otroligt öppen."
(SIF-styrelseledamot)

"Informationen är positiv. VD är väldigt öppen gentemot oss och de centrala
parterna." (Fabriks ordförande)

Vad gäller medverkansprincipen (Uthe participative principleU) bedömdes att ideerna

att man skulle initiera planering i andra organ och att arbetsgruppens roll skulle vara att

stödja den var rlktiga. Helt bra hade man inte lyckats då vissa t ex Fabriksklubben ej

hade engagerat sig i den utsträckning som hade behövts. Dock bedömdes det att

medverkan från de olika grupperna i form av arbetsplatsträffar varit en avgörande orsak

till att planeringen lyckats så långt som den gjort.

Helhetsprincipen (U the holistic principleU) ansågs också riktigt formulerad. Det

konstaterades dock att planeringen fått slagsida åt interna frågor och framför allt mot

personalfrågor. Helhetsprincipen hade även medfört ett dilemma i form av att de

avgörande frågorna eller problemen ej kommit fram utan överskuggats av många mindre

problem. För flera blev också beskrivningen av helheten för omfattande för att de skulle

få ett ordentligt grepp om företagets situation.

Kontinuitetsprincipen (Uthe principle of continuityU) var ett ytterligare dilemma.

Arbetet med planeringen hade i och för sig pågått kontinuerligt från januari år 3 till juni

år 4. Vissa perioder hade dock arbetsgruppen mer ägnat sig åt att utveckla instrument

t ex enkäter än åt att initiera planering i andra organ. I både gruppen och andra organ

tog det dessutom lång tid att "snacka ihop sig". Detta ledde i sin tur till att planeringen

som helhet inte blivit kontinuerlig utan alltför ryckig. För att man skulle kunna följa

kontinuitetsprincipen krävdes ett mer kraftfullt agerande från arbetsgruppens sida.
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Inför det fortsatta arbetet på UNIT hösten år 4 drog forskarna, med det underlag som

då tagits fram, slutsatsen att man i stort var inne på rätt linje. Huvuddelen av de aktörer

som intervjuades var t o m i det svåra krisläget i oktober år 4 positiva till och inställda

på en fortsatt planering när läget vid företaget stabiliserats. Dock behövdes finslipning

på åtskilliga av punkter. Man ville således "göra samma saker fast bättre". Att planerin

gen stannade upp t ex genom att åtgärderna i handlingsprogrammet ej genomfördes fullt

ut betraktade man som en följd av företagets akuta krissituation.
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KAPITEL 7 DET ANDRA EXPERIMENTET VID UNIT

7.1 Inledning

Syftet med detta kapitel är att ge en bild av den experimentella behandlingen vid

det andra experimentet på UNIT. Inledningsvis beskrivs några av de förändringar

som skett i företagets situation sedan det tidigare experimentet.

I ett andra avsnitt görs en genomgång av de principer som var utgångspunkten för

uppbyggnaden av detta andra planeringssystem vid UNIT. Därefter ges en relativt

detaljerad beskrivning av de olika faserna i planeringsprocessen.

I det tredje avsnittet följer en diskussion och analys av de problem och svårigheter,

hinder och stöd samt de effekter av planeringsarbetet som kunnat identifieras under

och efter processens gång.

Avslutningsvis sammanfattas våra preliminära erfarenheter och slutsatser. Dessa har

i sin tur varit styrande vid val av principer för den planering man avsåg fortsätta

med vid UNIT och andra enheter inom KONCERNEN.
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Utvecklingen i UNIT mellan experiment 1 och 2

Under år 3 hade det ekonomiska läget för både hela koncernen och UNIT varit

mycket besvärande. I augusti år 3 beslöt förvaltningsledningen att med hänsyn till

det ekonomiska läget skjuta upp fortsättningen av projektet ca ett år. Under den

mellanliggande perioden ägnade forskarna större delen av sin tid till PROCESS. Ett

antal kontakter med några nyckelpersoner vid UNIT hade man dock under tiden.

Varken på UNIT eller i koncernen skedde några större förändringar under denna

period. Organisationen var densamma och alla nyckelpersoner satt kvar på sina

befattningar. I och med den internationella konjunkturuppgången under hösten år

3, började läget se ljusare ut. På orterna i närheten hade vissa nedläggningar skett.

På UNIT hade man klarat sig bättre. Kapacitetutnyttjandet som under år 3 varit

nere i 66% på Fabriken och 98% på Verket började under första delen av år 4 gå

upp till över 70% på "Fabriken" och i stort sett 100% på "Verket". Man började till

och med tala om behov av ett femte skiftlag på fabriken i en nära framtid. Priserna

hade dock stigit sakta varför det ekonomiska resultatet fortfarande var negativt.

Vad gäller produkt- och marknadsinriktningen låg denna i stort sett fast. Vissa

försök att vidareförädla produktionen från fabriken till produkter med högre

täckningsbidrag hade skett. Några större volymer var det dock ej fråga om. På två

områden skedde utveckling av helt nya produkter i vilka fabrikens produkter skulle

kunna ingå. Någon kommersialisering av dessa hade dock ännu ej skett. Främsta

orsaken till detta var osäkerhet om marknadsutsikterna.

I det stora hela befann sig UNIT i ungefär samma situation som ett år tidigare.

Dock med förväntningar om en något ljusare ekonomisk framtid.

7.3 Grundprinciper vid utformning av det andra
planeringssystemet vid UNIT

När experiment 2 startade på UNIT under sommaren år 4 hade en första utvärdering

av arbetet på PROCESS skett. Under hösten samma år skedde ytterligare en

utvärdering. Slutsatserna från denna fanns således tillgängliga när principerna för

den andra planeringscykeln på UNIT utformades.
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I stort sett hade forskarna dragit slutsatsen "att göra samma sak fast bättre" dvs

man avsåg att följa principerna på PROCESS dock med vissa förbättringar och

finjusteringar. Bedömningen var att den interaktiva planeringsansats som valts på

PROCESS hade skapat en lärprocess och en arena där ledande aktörer kunde mötas

för att informera varandra, förhandla och kompromissa osv. Tecken fanns på att

man fått upp ögonen för ett antal områden man icke tidigare uppmärksammat. Att

detta inte tagit sig uttryck i att konkreta aktiviteter eller handlingsprogram

genomförts berodde enligt de preliminära slutsatserna på företagets ekonomiska

kris.

Det grundläggande synsättet "the Collective-Action view" dvs att dels betona

aktörers roll som autonoma, proaktiva och självstyrande krafter, dels att betona

maktfrågor och politiska processer i detta sammanhang stod fast. Snarast stärktes

vår uppfattning i detta fall.

Vad avser medverkansprincipen ("the participative principle") bedömde vi som

tidigare att det var väsentligt att engagera alla nyckelaktörer (chefer, fack

klubbsrepresentanter, ägarrepresentanter etc) i planeringsarbetet. Även principen

att aktivera de vanliga anställda i planeringen var riktig. Att låta dessa direkt

medverka genom t ex diskussioner på arbetsplatsträffar som skett på PROCESS

bedömde dock aktörerna på UNIT ej var praktiskt möjligt. Medverkan skulle i

stället sökas genom representanter och de olika samrådsorganen. I övrigt var

principen att skapa samverkan med andra aktörer t ex kommunrepresentanter och

företagsläkare genom att adjungera dessa till arbetsgruppens möten eller genom att

intervjua dem.

Planeringsarbetet skulle ledas av förvaltningsledningen vilken utsåg en partssam

mansatt arbetsgrupp. Denna grupp skulle ha till uppgift att stödja och initiera

planeringsarbetet i andra organ genom att ta fram underlag och instruktioner för

planeringen.

Helhetsprincipen ("the holistic principle") förändrades något jämfört med

PROCESS-försöket. Inför PROCESS hade man konstaterat att det ej var framgångs

rikt att planera sociala och politiska områden helt vid sidan om de ekonomiska och
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affärsmässiga. Man hade därför vidgat planeringsperspektivet till att omfatta även

dessa områden. Fokus låg fortfarande på de sociala och politiska frågorna. Vi hade

dock konstaterat att när allvarliga överlevnadsproblem aktualiserats hade den plane

ring man utfört ej haft någon större betydelse.

Principen denna gång blev i stället problemorienterad. Det fanns med andra ord

inga begränsningar när det gällde vilka sorters frågor som skulle tas upp. I

projektplanen markerades detta: "Det bör ej finnas några restriktioner angående

vilka problemområden som skall tas upp Lex enbart s k sociala problem".

Arbetsgruppen fick till ansvar att som på PROCESS koordinera och integrera det

planeringsarbete som skulle ske i olika enheter och på olika nivåer.

Kontinuitetsprincipen (the principle of continuity") hade även på PROCESS varit

svår att följa. Dels låg arbetet stilla vissa perioder och dels hade de berörda

aktörerna, t ex företagsledningen, planerat sporadiskt. Inför den andra planerings

cykeln på UNIT bedömdes förutsättningarna vara bättre. Modellen och

instrumenten var i stort utformade varför man borde kunna arbeta effektivare.

Dessutom fanns tidigare rapport och planeringsunderlag att utgå ifrån. Avsikten var

att söka etablera planeringen som en fast punkt på dagordningen i de olika be

slutande organen.

Principen var att driva planeringen så att man under ett par månader koncentrerade

sig på datainsamling samt formulering av mål, val av resurser och utformning av

handlingsprogram. Därefter skulle man i lugn och ro genomföra samt följa upp

åtgärder och vissa nyckeltal. Ett år senare skulle man på nytt koncentrera sig på

planering och rapportering för att senare följa upp. Det vill säga planering i form

aven mer cyklisk vågrörelse.

I det följande avsnittet kommer vi att mer i detalj beskriva hur systemet byggdes

upp enligt dessa grundläggande principer. Precis som i PROCESS kom användandet

av enkätfeedbackteknik och processkonsultationssynsätt att i viss utsträckning

prägla arbetet. Detta kom dock ej att ske i fullt så stor omfattning som vid

PROCESS. Orsakerna till detta var bl a att man ej ansåg det vara möjligt att arbeta

med arbetsplatsträffar.
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Planeringsprocessen

Inledning

I likhet med de föregående fallstudierna kommer planeringsprocessen att beskrivas

i sju faser: introduktionsfas, datainsamlingsfas, rapporteringsfas, diagnosfas,

planeringsfas, implementeringsfas och uppföljningsfas.

1. Intro
duk
tion

Redovis
ning

2. Datain
-> samling

3. Rappor
tering

Planering

4. Diagnos
-> 5. Plane

ring

6. Imple
-> mente

ring

7. Upp
-> följ

ning

"Formulating
the mess"

"Ends~, Means
and Resource
planning"

"Design of implemen
tation"

Figur 19: Schematisk skiss av den andra planeringsprocessen på UNIT

I detta fall fanns inte bara överlappning mellan de sju faserna utan även mellan de

två planeringscyklarna. Exempelvis utgjorde uppföljningsfasen i den första cykeln

del av introduktionfasen i den andra. Totalt omfattade denna cykel ca 1,5 år.

7.4.2 Introduktionsfasen

Introduktionsfasen inleddes med att forskarna sammanställde resultaten från de

intervjuer som genomfördes med ett antal nyckelpersoner under augusti år 3. I

slutet av maj år 4 sammankallades arbetsgruppen för att diskutera om och i så fall

hur arbetet i forsättningen skulle bedrivas. Sammanträdet inleddes med att

forskarna redovisade några citat från intervjuerna. Dessa var relativt kraftigt

uttryckta t ex

"Man talar i koncernens ledning om socialt ansvar och medbestämmande
- det är bara en Inassa tomma ord, rTian 1':1caar inte ett skit med det. fl

(SALF)
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"Ledningen tycker att vi lagt näsan i blöt i deras frågor, men skyHer på den
ekonomiska situationen. Det är ju vansinne om det ekonomiska läget skulle
stoppa förbättringar som på sikt leder till lönsamhet. " (SIF)

I övrigt motsvarade redovisningen de citat som redovisats i kapitel 5. Alla i

gruppen tog intryck av denna redovisning och uppdrog åt forskarna att göra en

formell sammanställning, då denna borde kunna fungera som "väckarklocka" för

förvaltningsledningen. Man analyserade i gruppen tänkbara orsaker till utfallet av

planeringen. I stort motsvarade detta de slutsatser som presenterades i kapitel 5.

Gruppen beslöt föreslå att man skulle driva arbetet vidare, men med något

förändrad inriktning och uppläggning. Forskarna fick i uppdrag att inför nästa

sammanträde sammanställa en ny projektplan. Man var säkra på att få sätta igång

varför man beslöt börja samla in vissa data. En vecka senare sammanträdde

gruppen ånyo och tog ställning till den föreslagna planen.

Den "centrala" projektgruppen sammanträdde i mitten av juni. Denna bestod aven

representant vardera för Industrigruppen, koncernen det partssammansatta ut

vecklingsrådet, UNIT och forskarna. Den projektansvarige på UNIT föredrog

uppläggningen av den tidigare planeringscykeln. Forskarna redovisade utvär

deringen i form av intervjucitaten, slutsatserna samt den föreslagna planen för det

vidare arbetet. Alla parter var positiva till den skisserade uppläggningen och ut

lovade erforderligt stöd. Exempelvis garanterade Industrigruppen fortsatt

finansiering av projektet.

Koncernen förklarade att man skulle bidra med personella resurser till projektgrup

pen. Koncernens representant (Adm Dir), som tidigare engagerat sig marginellt i

projektet, var nu starkt intresserad och förutsåg en framtida implementering av

planeringssystemet i andra enheter inom koncernen.

Arbetsgruppen på UNIT använde ytterligare ett sammanträde för att finslipa planen

för det fortsatta arbetet. Projektansvarig från UNIT föredrog för förvaltningschefen

hur man tänkt sig fortsättningen. Han fick ett muntligt klartecken och man beslöt

att mer formellt behandla planen i förvaltningsledningen på ett sammanträde i

augusti.
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I mitten av augusti sammanträdde förvaltningsledningen för att ta ställning till den

föreslagna planen. Planen innehöll en beskrivning av vad som gjorts tidigare samt

en analys av erfarenheter och resultat genom bl.a intervjucitaten. Därefter följde

ett förslag till fortsättning som redovisas något nedskuret nedan:

"SPR vid UNIT syftar under 19XX till att stimulera en gynnsam kort- och
långsiktig utveckling av UNIT. Detta skall ske genom en nödvändig och
kraftfull aktivering av olika samrådsorgan - förvaltningsledning, avdel
ningskommitteer och arbetsplatsträffar samt andra grupper och personer i
UNIT, t ex fackföreningar och produktionsledning.

Dessa skall få till uppgift att inventera vilka problem och möjligheter som
finns inom respektive enhet, att diskutera fram handlingsprogram med
åtgärdsförslag samt att diskutera mål på olika områden. Det bör ej finnas
några restriktioner angående vilka problemområden som skall tas upp (t ex
enbart s k "sociala" problem). Ett konkret mål är att ett sammanhållet
förslag till handlingsprogram för UNIT ska vara klart till 10 november
19XX."

Arbetsgruppen skulle få till uppgift att initiera och hålla samman arbetet i olika

organ samt ta fram diskussionsunderlag, arbetsformulär och utföra sammanställ

ningar av de förslag som kom in. För att detta skulle bli praktiskt genomförbart

föreslogs att arbetsgruppen förstärktes genom att produktionschefer m fl vid behov

adjungeras till gruppen.

Efter beslut i förvaltningsledningen om fortsatt utvecklingsarbete av SPR avsågs

arbetsgruppen sammanträda för att planlägga den vidare datainsamlingen.

Aktivitetsplanen innehöll därefter följande steg:

1. Alla i nyckelposition (chefer, fackklubbsstyrelser, förvaltningsledning,

avdelningskommitteer, skyddsombud, etc) dvs totalt ca 50 personer arbetar igenom

frågeformulär angående samarbete, trivsel samt problem och möjligheter på 16

områden.

2. Arbetsgruppen sammanställer resultaten från enkätunder~ö;"ilingen med andra

data. Två dokument utarbetas dels en "Social rapport UNIT 19XX" omfattande hela

förvaltningsledningens ansvarsområde och dels "Interna sociala rapporter" upp-
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delade på de två huvudavdelningarna. Båda dokumenten utarbetas i syfte att skapa

diskussion och förslag till åtgärder.

3. LOK, SALF, SIF och ledningen träffas var för sig i "Studiecirkelform" ett

antal timmar (ca 6-8) och arbetar igenom den sociala rapporten samt tar fram

förslag till åtgärder. Avdelningskommitteerna och arbetsplatsträffarna arbetar

parallellt med "Interna sociala rapporter" för att kartlägga problem och möjligheter

inom respektive enhet samt ta fram åtgärdsförslag.

4. Arbetsgruppen sammanställer remisserna från arbetet i de olika organen till

en "Social Rapport och Handlingsprogram för UNIT 19XX/19XX". Förvaltnings

ledningen sammanträder därefter för att diskutera, precisera och besluta om

handlingsprogram.

5. Spridning och förankring av handlingsprogram med målsättningar sker genom

speciella chefsseminarier, presentation och diskussion på arbetsplatsträffar samt

utskick av rapporten till alla berörda. Förvaltningsledningen följer löpande upp och

kontrollerar att handlingsprogrammet verkligen genomförs.

Man föreslog en stram tidsplan där hela arbetet enligt punkterna 1-5 ovan skulle

genomföras under hösten. För att genomföra detta bedömdes arbetsgruppen behöva

ytterligare cirka 5-6 sammanträden.

Förvaltningsledningen var det organ som tilldelades det yttersta ansvaret för de

områden som behandlades och för att konkreta resultat skulle uppnås i samband

med projektet. De bedömdes behöva göra en insats motsvarande cirka tre samman

träden. Den föreslagna enkätundersökningen beräknades omfatta en timme per

person. Totalt sett skulle den innebära den 60-70 arbetstimmar. I övrigt avsåg

arbetet helt inordnas i den ordinarie verksamheten, t ex arbetsplatsträffarna. En

skiss över det tänkta förloppet bifogades planen. Detta framgår av nedanstående

figur.
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Datainsamling
- Enkät
- Statistik

I

Social Rapport UNIT 19XX
Remissversion

"Studiecirklar"

FL SALF SIF LOK

Social Rapport och handlings
program 19XX/19XX

Beslut i förvaltningsledningen I
~

Spridning + Förankring
- Chefsseminarier
- Arbetsplatsträffar
- Rapport till de berörda

Återrapportering till Industri
gruppen och koncernen om våra
erfarenheter

Intern Social Rapport
- Arbetsformulär
- Enkätåterföring

Diskussioner i
- Förvaltningsledning
- Avdelningskommitteer
- Arbetsplatsträffar

Figur 20: Skiss över föreslagen uppläggning av den andra planeringscykeln vid
UNIT

Vid föredragningen av förslaget kom det få frågor eller synpunkter till en början.

Några av arbetsgruppens medlemmar markerade att de trodde på förslaget. När

tidsplanen behandlades blev diskussionen livligare. Produktionschefen för fabriken

menade att förslaget innebar för stor arbetsinsats. Han var även tveksam till att

utöka områdena till att omfatta produktion, arbetslokaler etc. Han menade att

arbetsplatsträffarna skulle ta för mycket resurser i anspråk. Chefen för underhålls-
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avdelningen markerade att han inte trodde på projektet. Han menade att det redan

fanns pågående aktiviteter för att åtgärda de problem som var aktuella. Han pekade

t ex på frånvaron där man tillsatt en arbetsgrupp. I övrigt menade han att de organ

som redan fanns vid UNIT t ex skyddskommitten och personalkommitten redan

hanterade de problem som fanns på ett bra sätt.

Övriga personer i förvaltningsledningen stödde förslaget eller höll sig tysta. Den

nye ekonomichefen och tillika SIF-ordförande samt chefen på verket föreföll

intresserade. Förvaltningschefen var positiv och tog ej hänsyn till de negativa

synpunkter som produktionschefen för fabriken och underhållschefen hade framfört.

En gemensam oro flera uttryckte var om man skulle orka med en så omfattande

insats när många andra frågor var aktuella. Nyligen hade man exempelvis fått sig

naler från koncernen om en ny organisationsförändring. Denna skulle bl a innebära

decentralisering av resultatansvar till UNIT. Beslutet i förvaltningsledningen blev

att genomföra det föreslagna programmet. Man reserverade sig dock för att

tidsplanen och uppläggningen kunde behöva ändras om resurserna ej räckte till.

Man beslöt även att parterna skulle ge förslag på vilka representanter de ville ha

med i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen samlades direkt efter förvaltningsledningens sammanträde. Man

beslöt att ha nästa sammanträde redan efter ett par dagar. Vidare beslöt man att

kalla de två tunga produktionscheferna, fabrikschefen och verkschefen till det

kommande sammanträdet. Avsikten var att man då skulle diskutera hur man

praktiskt skulle lösa enkäterna på avdelningarna, hur arbetsplatsträffarna skulle

läggas upp etc. Produktionschefen för fabriken avböjde utan motivering medverkan.

Hans kollega på verket förklarade att han gärna ville delta.

Arbetsgruppen utökades med 2 personer, LOK-klubbens ordförande: ca 50 år. Han

arbetade mer än 50% som facklig förtroendeman. Sin ordinarie arbetsplats hade han

i verket. Informationschefen: ca 45 år, som var ansvarig för information inom

UNIT. Han var även redaktör på koncernens personaltidning. Dessutom

adjungerades till gruppen koncernens biträdande personalchef: ca 55 år, som

arbetade på koncernens administrativa avdelning med personal- och utvecklings

frågor.
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Redovisning • Datainsamlingsfasen

Datainsamlingen bestod av tre huvudaktiviteter. Den första var att man ur olika

försystem, t ex personalstatistik, ekonomisk redovisning, olycksfallsstatistik och

produktionsplaner hämtade information. I den mån det krävdes bearbetades den så

att vissa nyckeltal erhölls t ex kapacitetsutnyttjande i produktionsanläggningarna

och utbildningskostnader per anställd. Jämfört den första planeringscykeln skedde

två förändringar. Dels sökte man information om flera års utfall för att därigenom

kunna göra jämförelser och se trender. Dels utökades informationen till att omfatta

exempelvis produktionsdata.

Den andra huvudaktiviteten utgjordes av fem sammanträden i arbetsgruppen. Under

varje sammanträde behandlades ett par ansvarsområden för att kartlägga nuläget i

form av problem och möjligheter. Underlag för diskussionen utgjordes av tidigare

års rapport och egna aktuella erfarenheter och kunskaper. När data saknades upp

drogs åt någon av medlemmarna att inhämta dessa till nästa sammanträde.

Den tredje huvudaktiviteten var genomförande av enkätundersökningen. Denna

finns närmare beskriven i kapitel 4. Den innebar att alla nyckelpersoner, dvs chefer,

fackklubbsrepresentanter och skyddsombud fick bedöma arbetstillfredsställelse och

samarbetsklimat och arbeta igenom 16 olika beslutsområden. Det senare genom att

man på varje område (produktion, arbetslokaler, sysselsättning osv) fick bedöma

graden av problem, inflytande, kunskaper, prioriteringar och betydelsen av området

samt med öppna svar precisera problemen och ge förslag till åtgärder. Dessa

nyckelaktörer var ett sextiotal personer. Enkätundersökningen var en totalunder

sökning av denna grupp.

Forskarna hade atnbitionen att få med en grupp vanliga anställda samt ta med ett

antal externt ekonomiskt orienterade områden som marknadsföring, produkt

utveckling och konkurrenssituation. UNITs representanter menade dock, vad avser

den första punkten, att detta ej gick pga resursbrist. Det skulle bli för dyrt att ta

personal ur produktionen. De bedömde även att frågorna var för svåra för många

anställda (en stor grupp var t ex finländare). På den andra punkten menade man att

dessa områden ej låg inom UNITs ansvarsområden samt att man hade för dåliga
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kunskaper om dessa områden. Enkätundersökningen genomfördes i månadsskiftet

augusti/september med ovan angivna begränsningar. Resultaten bearbetades och

sammanställdes under den följande månaden. Förutom dessa tre aktiviteter

insamlades vissa andra data genom intervjuer med kommunalråd, företagsläkare

m fl.

Datainsamlingen gick betydligt lättare denna gång. Den främsta orsaken var att

material fanns tillgängligt sedan den förra planeringscykeln. Man visste nu relativt

väl vilken information man skulle söka och var den fanns. I slutet av september

började sammanställningen av utkast till rapporter. Ca en månad användes för att

finputsa materialet. Tidsplanen var överskriden med en månad. Orsakerna till detta

var viss orealism i tidsplanen samt att arbetsgruppen ville säkerställa att de

rapporter man framställde var så korrekta som möjligt.

7.4.4 Redovisning · Rapporteringsfasen

Rapporteringen skedde på två sätt. Det första var den "sociala rapport för UNIT

19XX" som redovisades för förvaltningsledningen och senare användes som

planeringsunderlag av företagsledningen och de tre fackklubbsstyrelserna. Det

andra var de tre "interna sociala rapporter" dvs enkätresultatsammanställningar som

redovisades för de tre samverkansorganen: förvaltningsledningen, verks- och

fabriks-kommitteerna och användes som underlag för deras respektive planering.

Social Rapport UNIT 19XX

Rapportens utformning erinrade till stora delar om den som utarbetats vid

PROCESS. Inledningsvis beskrevs bakgrunden, syftet etc för rapporten samt gavs

anvisningar för hur man skulle arbeta med den. Rapporten var uppbyggd kring nio

områden:

A.

B.

c.
D.

Sysselsättning och anställningstrygghet

Samhällsrelationer

Yttre miljö

Arbetstillfredsställelse och arbetsvillkor



E.

F.

G.

H.

I.
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Arbetsmiljö

Personal- och organisationsutveckling

Samverkan och medbestämmande

Personalvård och samhällsservice

Relationer till koncernens andra enheter

Varje område inleddes med en definition, dvs en kort beskrivning av vad man

avsåg med området. Vidare fanns förslag till mål och policy för området, t ex "det

primära målet är att få UNIT livskraftigt, lönsamt och effektivt för att på så sätt

trygga anställning och sysselsättning för de anställda". På varje område fanns fem

till tio dylika förslag till mål och policy för olika delar av området.

Därefter följde en beskrivning av nuläget - problem och möjligheter i form av

kortfattade punkter. Avsikten var att dessa punkter skulle vara så neutralt och

objektivt formulerade som möjligt. Värdeomdönlen skulle med andra ord helst

undvikas. Dessa korta formuleringar (ex "UNIT är med sina 656 anställda den klart

dominerande arbetsgivaren på orten. Vi svarar för 40% av antalet arbetsplatser")

var avsedda att ge läsaren en god överblick av läget på området i fråga. Ca 20-30 st

dylika punkter fanns på varje område. Nästa avsnitt på området var nycke1tal. Med

detta avsågs vissa kvantitativa uppgifter vilka man menade var indikatorer på

utveckling och förändringar inom området (ex antal anställda av olika kategorier,

andel utländsk arbetskraft osv).

Området avslutades med ett formulär på vilket man skulle precisera de problem och

möjligheter man borde åtgärda. Man skulle också ge förslag till åtgärder, välja

ansvariga och göra en tidsplan för genomförandet. I en bred marginal i rapporten

skulle man arbeta med varje område. I marginalen vid mål och policy skulle man

ge förslag till förändringar och preciseringar. Bredvid varje punkt i nuläges

beskrivningen skulle man med en siffra ange i vilken utsträckning åtgärd behövdes

vidtagas. Skalan man använde var:



Siffra

o
1

2

3

4

5
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Bedömning

Ingen uppfattning

OK - kan fortsätta i samma omfattning. Ingen åtgärd.

Problem eller möjlighet som redan är åtgärdad. Bör följas upp.

Problem eller möjlighet som kräver åtgärd. Åtgärd på sikt.

Problem eller möjlighet som kräver åtgärd. Snarast åtgärd.

Allvarligt problem eller bra möjlighet som kräver åtgärd - högsta

prioritet. Omedelbar åtgärd.

Avseende nyckeltalen skulle man först ange om målet på 4-5 års sikt var att öka,

minska eller bibehålla samma nivå. Därefter skulle man ange den konkreta siffran

man ville uppnå.

Rapporten omfattade inklusive arbetsblanketter ca 50 sidor. Rapporten presen

terades i förvaltningsledningen samt skickades till alla som fått i uppdrag att arbeta

med den. Rapporten lämnades till de olika grupperna i slutet av november år 4.

Interna sociala rapporter

Tre interna sociala rapporter utformades. En sammanställdes för förvaltnings

ledningen och en vardera för verks- och fabrikskommitteerna. Uppläggningen var

i stort samma som motsvarande rapporter på Process. Inledningsvis redovisades

svaren på enkätfrågorna om samarbete och arbetstillfredsställelse. Detta skedde i

form av tabeller med redovisning av procentuell svarsfördelning, medeltal för de

enskilda frågorna samt i form av profildiagram. Jämförelser kunde göras mellan de

fyra avdelningarna och med resultat från ett genomsnitt av tio andra företag.

Därefter följde redovisning av de öppna svaren på de 16 områdena (dvs produktion,

arbetslokaler etc). I rapporterna var svaren sorterade så att t ex endast de som

avsåg fabriken fanns med i dess material. Viss ytterligare redigering hade skett

genom att man sorterade bort upprepningar samt att man av anonymitetsskäl

formulerade om några svar.
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I marginalen till varje refererat svar fanns en ruta i vilken man skulle markera om

man ansåg att åtgärder var nödvändiga. Efter varje område fanns en arbetsblankett

på vilken man skulle precisera problem, ge förslag till åtgärd, ansvariga samt

tidsplan.

Med hänsyn till att de som skulle arbeta med rapporterna för avdelningarna till viss

del var desamma som arbetade med rapporten för UNIT som helhet beslöts att

denna skulle spridas något senare. Den lämnades till förvaltningsledningen i decem

ber år 4.

7.4.5 Planering · Diagnosfasen

Under december år 4 samt januari och februari år 5 arbetade de olika grupperna

med sina rapporter. Ledningen, dvs den "traditionella" företagsledningen hade två

sammanträden på vardera 3-4 tim för att gå igenom den sociala rapporten. Gruppen

bestod av förvaltningschefen och de fyra avdelningscheferna. Kamrern, som var en

av dessa, menade att ledningen var betydligt mer positiv än tidigare. "Man hängde

inte upp sig på, eller sökte efter felaktigheter." "Materialet väckte en livlig

diskussion. "

LOK-klubbens styrelse, dvs 7-8 personer, arbetade under tre sammanträden med

materialet. Man lade totalt ned ca 10 tim på detta. Reaktionerna var positiva 

"intressant material, vi fick forcera på slutet." SIF- klubbstyrelsens fyra ledamöter

träffades tre gånger om totalt 7-8 timmar. "De upplevde materialet som intressant

och nödvändigt att titta på." SALF-klubben gick igenom rapporten under ett

sextimmars sammanträde. "Det var glädjande att se med vilken frenesi styrelsen

gick in för detta - Materialet var bra att ha i botten."

De fyra grupperna gick igenom materialet enligt anvisningarna. Företagsledningen

angav dock ej några förslag till mål avseende nyckeltalen. De menade att detta var

svårt då "förutsättningarna ändrar sig från dag till dag". Varje grupp preciserade

3-5 åtgärder på varje område.
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Förvaltningsledningen beslöt efter samråd med arbetsgruppen att ej arbeta med den

interna rapporten. Man ansåg att det var tillräckligt att avdelningskommitteerna

gjorde detta.

Avdelningskommitteerna startade i början av januari sin planering. Detta skedde

integrerat i dessas ordinarie verksamhet. Man ägnade ca tre sammanträden åt de

interna sociala rapporterna. Arbetsgruppen hade med hänsyn till utfallet av den

förra planeringscykeln inte några större förväntningar på detta. Resultaten var dock

klart över förväntan. Speciellt fabrikskommitten gick noggrant igenom materialet

och planlade ett stort antal aktiviteter. Ordförande i denna kommitte var den

produktionschef som tidigare varit mest negativ till arbetet. Problemen och

åtgärderna blev noggrant preciserade. Många av de åtgärdsförslag som kom fram

hade varit aktuella tidigare men presenterades nu i salniad form.

Även verkskommitten lade ned ett omsorgsfullt arbete även om slutresultatet inte

var kvantitativt lika omfattande. Några av arbetsgruppens medlemmar var ordinarie

ledamöter i dessa kommitteer. Därigenom hade de möjlighet att på olika sätt stödja

kommitteernas arbete. I och med att alla grupperna i slutet av februari år 5 var

klara med sitt arbete kunde nästa fas påbörjas.

7.4.6 Planering - Planeringsfasen

Under denna fas koordinerade och integrerade arbetsgruppen det planeringsarbete

som skett. I huvudsak innebar detta tre parallella aktiviteter. Den första var att ta

fram ett samlat förslag till Social Rapport med utgångspunkt från ledningens och

de tre fackklubbarnas arbete. Detta gick till som vid PROCESS, dvs forskarna

sammanställde en rapport där man hade alla fyra parternas bedömningar, förslag

till riktvärden på nyckeltalen osv. Gruppen ägnade ett par heldagssammanträden åt

att överlägga och kompromissa fram en gemensam uppfattning.

Genomgående hade ledningen försiktiga bedömningar. De hade t ex markerat 95

st 1 :or, dvs OK - kan fortsätta i samma Offi- fattning och 18 st 4:or eller 5:or, dvs

problem eller möjligheter som krävde åtgärder snarast eller omedelbart. LOK å

andra sidan var den mest radikala gruppen. De hade markerat 43 st 1:or och 49 st

4:or eller 5:or. SIF och SALF låg ungefär mitt i mellan.
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Gruppen gick igenom område för område och diskuterade sina respektive

ståndpunkter. Ett exempel var punkten "Arbetsuppgifternas karaktär samt skiftgång

medför svårigheter att bereda sysselsättning för ungdomar". Ledningen hade med

en l:a markerat att detta var OK. Alla fackklubbarna önskade åtgärder omedelbart

då detta enligt deras uppfattning var ett allvarligt problem. Varje part argumen

terade för sin ståndpunkt och förklarade bakgrunden till sin åsikt. Så småningom

kom man överens om att detta var ett problem man måste ta itu med på sikt.

V nder denna fas var det första gången i arbetsgruppen man hade direkta för

handlingar med tydliga partsintressen. Både tidigare och senare kännetecknades

gruppen snarast av att söka kompromisser och undvika konflikter. Det föreföll dock

inte som om man uppfattade detta som ett problem utan att förhandlingarna var

stimulerande. Alla parter gav och tog vilket innebar att man kom överens om en

gemensam ståndpunkt vilken alla föreföll tillfredsställda med. Efterhand kontrol

lerade varje parts representant med sin uppdragsgivare att det man kommit fram till

var godtagbart.

Vad som i viss utsträckning upplevdes problematiskt var nyckeltalen. Alla fann det

svårt att fastställa riktvärden för dessa. Ett exempel var antal olycksfall. Dessa var

år fyra 46 st. Trenden de senaste åren hade inneburit en ökning med 4-5 st per år.

V ppfattningen i gruppen var att man inte kunde precisera någon siffra t ex 20 st per

år. "Det skulle inte se bra ut - Det verkar ju som om man önskade att 20 st skulle

äga rum". I detta fall blev resultatet att man mer allmänt formulerade att man ville

minska antalet olyckor.

Den andra aktiviteten var att bearbeta förslagen till handlingsprogram. Detta skedde

genom att gruppen först strukturerade de olika förslagen till åtgärder efter de nio

områdena A-I (Sysselsättning osv). På varje område fanns 10-20 st förslag. Viss

överlappning förekom. Till exempel fanns ett antal olika förslag till åtgärder

avseende samma problem. Dessa sammanställdes till ett handlingsprogram för

problemet i fråga. Efter redigeringen på varje område kvar 5-] 3 st punkter. Grup

pen kontrollerade att det fanns åtgärdsförslag avseende åtminstone de förhållanden

i nulägesbeskrivningen som bedömts med 4:or eller 5:or dvs där åtgärder krävdes

omedelbart.
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Den tredje aktiviteten var att man förde in aktuella värden på nyckeltal och

nulägesbeskrivning i rapporten. I början av juni var gruppen klar och överlämnade

till förvaltningsledningen ett förslag till "Social Rapport och Handlingsprogram

UNIT 19XX/19XX".

I mitten av juni år 5 hade förvaltningsledningen tillsammans med arbetsgruppen ett

heldagssammanträde för att ta ställning till förslaget. Deltagarna delades i tre

partssammansatta grupper vilka var för sig arbetade igenom tre områden. Senare

på eftermiddagen presenterade varje grupp sina förslag till förändringar och

kompletteringar. Sammanträdet avlöpte i en mer positiv anda än tidigare

sammankomster. Exempelvis redogjorde underhållschefen positivt för sin grupps

resultat. Han hade tidigare varit den kanske starkaste motståndaren till hela

planeringsarbetet. Förändringar skedde på ett antal punkter. Bl a modifierades tids

planer och vissa åtgärder specificeras ytterligare. Även vissa formuleringar i av mål

och policy ändrades. (Rapporten finns redovisad i sin helhet i Ljung 1991.)

Sammanträdet avslutades med att man fattade beslut om att anta förslaget.

Förvaltningschefen tackade arbetsgruppen för ett gott arbete. Som uttryck för detta

anordnades en fest med båtutflykt till koncernens semesteranläggning i skärgården.

Planeringen kunde nu fortsätta med genomförandefasen. Höstens aktiviteter föreföll

väl utstakade och förankrade.

7.4.7 Implementeringsfasen

I mitten av augusti träffades arbetsgruppen igen efter semestern. Dess första

aktivitet var att sammanställa fem handlingsprogram med uppföljningsblanketter

för vart och ett av de ansvariga organen: förvaltningsledningen, de två avdelnings

kommitteerna samt personal- och skyddskommitteerna. Dessa distribuerades till

respektive organ. En andra aktivitet var att man sammanställde en populariserad

sammanfattning på åtta sidor av rapporten. Denna innehöll även intervjuer och

kommentarer av platschefen och fackklubbarna. Sammanfattningen distribuerades

som ett extranummer av personaltidningen till alla anställda inom UNIT.
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Den tredje aktiviteten var att den sociala rapporten och handlingsprogrammet

försågs med ett tilltalande omslag och trycktes. Rapporten distribuerades till 60-70

nyckelpersoner i UNIT samt till ett antal externa intressenter t ex kommunen,

koncernen och Industrigruppen AB. Upplagan i första tryckningen var 300 ex.

Denna rapport bedömdes vara för omfattande för att vara läsvärd för den stora

gruppen anställda. Dessa fick i stället sammanfattningen i personaltidningen.

I början av oktober anordnades en presskonferens för att presentera rapporten och

handlingsprogrammet i en vidare krets av intressenter. Alla lokaltidningar och

regionalradion fanns på plats. Artiklarna och radioinslaget blev positivt hållna:

"Social planering och rapportering - unikt koncernenprojekt nu färdigt. 57
problem skall åtgärdas."

"Och därmed har UNIT, som under projektet blivit en egen resultatenhet
inom koncernen, blivit först i Sverige med ett så noggrant handlings
program" osv.

Koncernen var nu mycket positiv till projektet och vidtog åtgärder för att förbereda

implementering av planeringssystemet inom andra enheter. På olika håll inom

UNIT arbetade man med att genomföra handlingsprogrammet. Planen innebar att

förvaltningsledningen en gång i månaden skulle följ a upp vad som hände.

SIF-klubbens ordförande uttalade sig enligt följande i personaltidningen: "Det

viktigaste med rapporten är att vi nu fått en sammanställning över hur verkligheten

är vid UNIT. Därigenom har vi bättre möjligheter att angripa problemen. I

arbetsgruppen har vi kommit överens och förvaltningsledningen har sagt ja till

handlingsprogrammet. Det svåraste jobbet återstår nu att förverkliga det hela. Det

kommer att kosta både pengar, tid och arbete".

7.4.8 Uppföljningsfasen

Förutom den uppföljning som löpande skulle ske av förvaltningsledningen

genomfördes vissa andra mer formella uppföljningsaktiviteter. Förvaltnings

ledningen hade beslutat avvakta att precisera hur den fortsatta planeringen skulle
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drivas tills man hade genomfört en utvärdering. Tanken var att inleda en ny

planeringscykel efter ett eller två år, men inget formellt beslut fanns om detta.

I december år 5 genomfördes som ett led i denna utvärdering en ny intervjuomgång

och enkätundersökning. Intervjuerna omfattade 15 nyckelpersoner. I urvalet ingick

förvaltningsledningen, arbetsgruppen och ett par kommunrepresentanter. Inter

vjuerna inriktades på att ge en bild av hur respektive person uppfattat planeringen,

hinder och stöd för denna samt, förväntningar på resultaten. Intervjuerna genomför

des till största delen aven forskare som enbart medverkat vid det första ex

perimentet. Denne var således ej delaktig i den nu genomförda planeringen.

Enkätundersökningen utformades i stort som den tidigare undersökningen år 4.

Urvalet förändrades dock. Dels valdes samma nyckelaktörsgrupp om 60 personer

som tidigare (chefer, skyddsombud m fl) och dels valdes en grupp övriga anställda

om ca 30 personer från vardera Verket och Fabriken. I och med att UNIT blivit en

egen resultatenhet hade marknadsfunktionen "utlokaliserats" från huvudkontoret.

Ny marknadschef blev den tidigare fabrikschefen. Resultatansvarig blev förvaltni

ngschefen som tillika fungerade som produktionschef. Som en följd av denna

förändring utökades enkäten med ett avsnitt om marknadsföring.

Förutom mätningar av arbetstillfredsställelse, samarbetsklimat och uppmärk

samheten på 16 särskilt angivna strategiska aktivitetsområden fanns i enkäten

frågor kring själva planeringsarbetet. 11 frågor fanns på detta område. Svaren

redovisas närmare i ett senare avsnitt av detta kapitel. Här konstateras enbart att

resultaten var positiva. I påståendet: "Rapporten är ett viktigt komplement till den

information som redan tillhandahålls på annat sätt" instämde 73%, 16% var neutrala

och 11 % menade att påståendet inte stänlde. 80% menade att ledningen kunde ha

stor nytta av planeringen osv.

Intervjuresultaten var å andra sidan mer avvaktande. Några personer var fortfarande

negativa till hela planeringsarbetet. De flesta menade att intervjuerna kom för

tidigt. Några märkbara förändringar hade enligt deras uppfattning inte hunnit ske

ännu.
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Forskarna hade under våren år 6 fortlöpande kontakt med arbetsgruppen för att få

en uppfattning av hur det hela utvecklades. I början av augusti år 6 var samman

ställningen av enkätresultaten klar. Arbetsgruppen samlades för att diskutera

resultaten och hur man skulle gå vidare.

I december år 6 begärdes en redovisning av de fem organ som var ansvariga för

olika delar av handlingsprogrammet. Det visade sig att tidsplanen på nästan alla

punkter inte hade hållit. På åtskilliga områden föreföll det dessutom som om det

i praktiken inte hade hänt något. På de områden där någon av arbetsgruppens

medlemmar hade varit ansvarig tycktes dock det mesta åtgärdats. Under vissa

protester från arbetsgruppen bedömde forskarna att knappt 50% av åtgärderna var

vidtagna. De spruckna tidsplanerna förklarades med resursbrist i form av tid och

i viss utsträckning pengar.

I april år 7 sammanträdde förvaltningsledningen tillsammans med arbetsgruppen.

Man rekapitulerade det gångna planeringsarbetet och vilka effekter detta hade haft.

Forskarna redogjorde för enkätresultaten. Avslutningsvis presenterade arbets

gruppen ett förslag till plan för det fortsatta planeringsarbetet.

Förslaget innebar att man skulle göra en komplettering av handlingsprogrammet

sedan ett medbestämmandeavtal slutits. Vidare skulle en genomgång och

uppdatering av nyckeltal genomföras i avsikt att följa trender och utveckling. Man

planerade att inventera och analysera problem enligt handlingsprogrammet, t ex

arbetsplatsträffar och frånvaro. Därefter skulle en ny rapportering av verksamheten

utföras i form aven ny årsrapport. Arbetsplanen innebar att förvaltningsledningen

även i fortsättningen skulle vara huvudman för projektet samt att planeringen skulle

drivas i tidigare arbetsgrupper. Man beräknade att 5 Bo 6 sammanträden skulle åtgå.

Rapporten skulle presenteras i jan/feb följande år.

Förvaltningsledningen beslöt efter en kort diskussion att anta förslaget. Avsikten

var 3tt man nu skulle fortsätta planera i egen regi. Forskarna skulle successivt

trappa ned sina insatser och mer vara ett stöd åt gruppen. I början av september

hade man det första sammanträdet i gruppen för att påbörja den tredje planerings-
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cykeln. Man inledde med att diskutera framför allt problemområden kring

arbetsplatsträffar och frånvaro. Beslut fattades om vissa åtgärder. Exempelvis

utsågs ett par personer att skriva en artikel om frånvarons konsekvenser. En arbets

grupp skulle bilda för att behandla utveckling av arbetsplatsträffarna. Mötet

avslutades med att besluta att man nästa gång skulle klara sig utan forskarnas hjälp.

Tid och plats för nästa sammanträde skulle meddelas senare.

I januari år 8 kallades till ett nytt sammanträde. Forskarna ornbads vara med och

ta fram visst siffermaterial för nyckeltal m m. Några veckor senare hölls nästa

sammanträde. Stor del av dessa två sammanträden ägnades dock åt att diskutera

UNITs allmänna situation.

Bakgrunden till detta var följande. Under år 7 försämrades genom en konjunktur

nedgång marknadsläget för koncernen kraftigt. Leveransvolymen sjönk 13% jämfört

med tidigare år, I oktober presenterades med kraftiga rubriker "En dyster del

årsrapport". För perioden jan-augusti var resultatet före bokslutsdispositioner och

skatter en förlust på 380 Mkr på en omsättning av 2200 Mkr. VDs kommentar var

att läget var "Utomordentligt dåligt" på grund av den internationella lågkonjunkt

uren och höga räntenivåer. I början år 8 visade det sig att läget var mycket

bekymmersamt. Kraftfulla åtgärder måste vidtagas. Primärt avsåg dessa anpassning

av produktionskapaciteten till den nya efterfrågesituationen.

I april år 8 meddelade koncernens styrelse att MBL-förhandlingar skulle inledas

med målet att lägga ned UNITs fabrik. Alla hade väntat sig att man skulle lägga

ned fabriken i Norrland. Den var betydligt mindre och ej lika kostnadseffektiv som

UNITs. Detta hade även varit divisionschefens förslag. Styrelsen hade dock ej följt

detta utan bedömde att det var lämpligare att lägga ned vid UNIT. På UNIT började

man en desperat kamp för sin överlevnad. Även om "Verket" skulle finnas kvar var

den beslutade nedläggningen ett hårt slag mot hela bygden. 400 personer skulle få

gå.

I juni år 8 genomfördes en ny intervjuomgång för att söka förstå UNITs situation

och för att utvärdera de mer långsiktiga effekter av planeringsarbetet.
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7.5 Utvärdering av det andra experimentet vid UNIT

7.5.1 Inledning

Med hänsyn till den händelseutveckling som skildrats ovan fanns all anledning att

utvärdera det gångna arbetet. Även i detta fall kommer utvärderingen att ske på två

sätt. Först kommer vi att diskutera om syftena för planeringen hade nåtts. Därefter

kommer vi att diskutera de faktorer som försvårat planeringen respektive

underlättat den. Dessa analyser skedde i samband med projektets experimentella fas

och har diskuterats med berörda aktörer. I princip kommer denna analys att stanna

vid hösten år 7, dvs strax innan den nya planeringscykel skulle påbörjas. Den mer

långsiktiga utvärderingen redovisas i de följande kapitlen av denna rapport.

Data som ligger till grund för analysen är resultatet från de intervjuer och enkäter

som genomfördes kring årsskiftet 5/6. De slutsatser som då drogs påverkade den

föreslagna uppläggningen av den tredje planeringscykeln. Det var dock svårt att dra

entydiga slutsatser om effekterna av planeringen. Vissa indikationer gick precis

stick i stäv med andra. Ett exempel på detta var uttalanden från LOK-klubbens

ordförande. Vid en radiointervju i början av oktober år 6 fick han följande fråga:

"Om Du ser det här ur facklig synpunkt, vad tycker Du då är det viktigaste

resultatet av det här arbetet?" Han svarade: "Jo, det är väl väldigt bra, måste jag

säga, att man kan sitta så här tillsammans och komma överens om lösningar på

problem som finns på arbetsplatserna. Det gäller ju t ex arbetsmiljöproblemen och

anställningstryggheten och sådana saker. Det är ju betydligt bättre än att man, t ex

som om man går tillbaks längre i tiden, kanske tar upp det här med företaget som

sitter som motpart för att försöka få fram ett resultat". Nästa fråga var: "När Du nu

tittar på det här handlingsprogrammet med 57 frågor, tycker Du att det är de mest

angelägna frågorna man tagit fram och prioriterat?". Svaret blev: "Ja, under

omständigheterna som föreligger, så är det de mest angelägna frågorna".

Vid den intervju forskarna genomförde någon månad senare sade han å andra sidan:

"Rapporten är en kompromiss, det måste man ha klart för sig. Om varje enskilt fack

hade gjort sin egen rapport hade den blivit mycket hårdare och sagt mer än vad den

nuvarande gör... Man talar i rapporten om arbetsmiljö och arbetsförhållanden - vad
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som är viktigare och påverkar folk är lönen, men den tar man inte upp alls. Man

tjänar mindre här än i andra industrier, det är klart att man har problem då".

Kommentaren från den forskare som gjorde intervjun var att "när han talade om

'verkliga' problem, uppehöll han sig oftast kring saker som inte tas upp i så stor

utsträckning i rapporten t ex marknadsföring, styrning, råvara och investeringsstöd

från koncernen. Vissa av rapportens problem ansåg han som sekundära till dessa

mer livsavgörande". Det fanns givetvis förklaringar till att han uttalade så motstri

diga uppfattningar. Det sociala trycket vid radiointervjun var t ex antagligen ganska

starkt. Forskarna och arbetsgruppen fick åtskilliga motstridiga kommentarer av

denna karaktär, vilket medförde att det var svårt att dra slutsatser vid denna tid

punkt.

I kapitel 8-10 utvärderas experimentet med hjälp de föreställningsramar och frågor

som redovisades i kapitel 2 och 3. Underlaget för den utvärderingen utgörs av de

samlade data som erhållits under projektet t ex enkätsundersökningarna och

intervjuer i samband med den senare utvecklingen på UNIT och i koncernen.

7.5.2 Lyckades arbetsgruppen uppnå sina syften?

I projektplanen från augusti år 4 fanns ett par formuleringar som kan användas vid

analys av denna fråga. Där stod bl a "SPR syftar till att stimulera en gynnsam kort

och långsiktig utveckling av UNIT. Detta skall ske genom en kraftfull aktivering

av olika samrådsorgan samt andra personer och grupper i UNIT. Ett sammanhållet

förslag till handlingsprogram skall vara klart till 10 november 19XX."

Dessutom skulle arbetet leda till "att ledning, fackklubbar och andra intressenter

fick ett underlag för att löpande diskutera; vilka krav och förväntningar olika

grupper har på UNIT och hur väl man möter dessa krav; vilka mål och policies man

skall ha; på vilka områden det finns problem; vilka aktiviteter på det sociala

området som har haft positiva respektive mer tveksamma effekter; vilka åtgärder

som bör vidtas samt vilka som skall vara ansvariga för åtgärderna."

Förutom det inledningsvis citerade syftet formulerades i rapporten ett andrå

huvudsyfte Hatt aktivt och föregripande anpassa bruket till de krav och för

väntningar olika grupper ställer på UNIT."
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De något oprecisa formuleringarna av syftet kan sammanfattas i tre punkter. En av

dessa var att planeringen syftade till att ge berörda aktörer en bra överblick av

UNITs situation och problem. Den andra var att aktörer med detta som bas skulle

formulera lämpliga mål samt lägga upp och genomföra handlingsprogram för att

nå målen. Den tredje var att förbättra UNITs utveckling i relation till olika

intressenter.

Vad gäller överblicken av problemen och situationen var bilden inte helt entydigt.

I stort sett alla menade att rapporten gav en heltäckande och bra belysning:

"Rapporten är fullständig, både problemtäckning och beskrivning av
dessa." (SIF)

"Alla viktiga punkter är med." (Personalchefen)

"Ser inget ytterligare som borde tas upp - det är ett fullständigt dokument."
(SALF)

"Saknar ej något." (Kommunrepresentant)

Några pekade dock på att vissa av de viktiga centrala problemen eller områdena ej

fanns med:

"Saknas områden som ekonomi, råvarusituation och marknadsföring. Jag
får själv denna information för jag sitter i koncernens styrelse, men hur är
det med de andra?". (LOK ordförande)

"Det saknas en del avsnitt.... Man har glömt att fabriken måste drivas
med lönsamhet - det borde ha varit med". (Förvaltningschefen)

"Det är en klar brist att de ekonomiska förhållandena inte är med. De
marknadsmässiga förhållandena får ej heller glömmas bort. Det är
livsviktiga saker för oss och får ej glömmas i en strategisk rapport. Social
rapport är fel namn tycker jag, man tar även upp andra områden".
(Förvaltningschefen)

"Lönesidan skulle naturligtvis ha diskuterats under rubriken arbetsvillkor.
Vidare saknar jag ekonomiska analyser. Det är bra med kritik, men
rapporten är en aning snäll. Företagsledningen anser att man jobbar in i h-e
dåligt på vissa avdelningar - inte kan man ta upp det i en liknande
rapport?". (SIF)
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Det var svårt för arbetsgruppen att tolka dessa synpunkter. Exempelvis var den

första mål- och policyformuleringen i rapporten: "Det primära målet är att få UNIT

livskraftigt, lönsamt och effektivt för att på så sätt trygga anställning och syssel

sättning". De första åtta punkterna i handlingsprogrammet avsåg åtgärder för att

komma tillrätta med bristande lönsamhet, produktutveckling och råvaruproblem.

Allt fanns således enligt arbetsgruppen med. Flera av de nyckelaktörer som deltagit

i och hade ansvar för planeringen menade ändå att de saknade underlag på dessa

områden.

Det var bara en kort tid sedan UNIT blivit en resultatenhet varför intresset för

marknadsfrågor och ekonomi ökat starkt. Hade möjligen information om dylika

frågor överskuggats av information kring personalfrågor? Var redigeringen av

rapporten sådan att de viktigaste punkterna inte lyftes fram ordentligt? Hade ak

törerna förväntningar på rapporten som gjorde att de inte såg vissa saker? Förvalt

ningschefen sade t ex vid intervjun: "Ta en sak som tryggheten i att jobba på

koncernen. Vi har inte permitterat någon på många, många år - om det står inget

i rapporten". I rapporten stod å andra sidan i den inledande sammanfattningen:

"Hittills har ej, trots den långvariga och djupa lågkonjunkturen några permitteringar

varit nödvändiga". Arbetsgruppen drog trots allt slutsatsen att de syften som gällde

överblick av problemen var nöjaktigt uppfyllda. Man fick sig dock en tankeställare

inför det fortsatta arbetet.

Beträffande de delar av syftet som avsåg målformulering samt uppläggning och

genomförande av handlingsprogram var tveksamheten större. I och för sig fanns

både målformuleringar och handlingsprogram. Dessa var fastställda enligt beslut

i förvaltningsledningen. När den första intervjun genomfördes hade det gått ett

halvt år sedan programmet fastställts. Merparten av åtgärderna skulle enligt tids

planerna ha varit genomförda vid denna tidpunkt. Så var dock ej fallet. Vid

intervjuerna nämnde inte någon specifikt vare sig målformuleringen i form av

policy eller de kvantitativa mål som satts upp som nyckeltal. De fanns där, men

ingen tycktes operativt använda dem.
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Hos flertalet grodde en mer eller mindre uttalad pessimism huruvida handlings

programmet skulle genomföras. Några var envist övertygade om framgång, men hos

de flesta var förhoppningarna lägre:

"Man får inte ställa in den i bokhyllan, när vi lagt ned så mycket tid på
den. Varje grupp eller ansvarig prioriterar nu själv och jag tror att något
händer. tf (Förvaltningschefen)

"Det blir mycket gjort i handlingsprogrammet, vi är många som är
övertygade om det. Det har fått så mycket publicitet att det är helt omöjligt
att döda arbetet nu. tf (SIF)

"En hel del åtgärder i rapporten kommer att misslyckas, vissa frågor löses
aldrig - men ändå är detta arbetssätt det rätta. tf (SIF)

"En hel del av handlingsprogrammet kommer att genomföras oavsett
utvecklingen. Mycket är en önskelista, det finns inte ekonomiska möjlig
heter till allt. " (Underhållschefen)

"Inga förväntningar, det är en önskelista som kostar pengar och frågan är
om vi har pengar." (LOK)

Större delen av handlingsprogrammet bestod av aktiviteter som innebar utredningar

av olika frågor. Arbetsgruppen hade därför i flera sammanhang påpekat att hand

lingsprogrammet i sig inte krävde stora ekonomiska resurser. Personella resurser

krävdes för utredningarna, men det var de olika utredarnas uppgift att bedöma om

man hade råd att vidta vissa åtgärder. Uppenbarligen uppfattade övriga aktörer inte

handlingsprogrammet på samma sätt.

Slutsatserna man drog var att dessa syften bara delvis var uppfyllda. Trots viss

optimism anade nog de flesta i gruppen att man inte nått dit man avsett.

Det tredje syftet var att stimulera utveckling och anpassning till de krav som olika

grupper internt och externt ställde. Vad gällde detta område menade de flesta av

de intervjuade att det var för tidigt för att kunna se några effekter:
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"Det har gått för kort tid efter att den slutgiltiga rapporten blev samman
ställd. Handlingsprogrammet behandlas nu i alla kommitteer och saker
kommer att hända men inte ännu. Jag ser handlingsprogrammet inte som
en önskelista snarare som viktiga saker, men personella och ekonomiska
resurserna styr. Uppföljningsintervjuerna kom för snabbt, det hade gett
bättre resultat om vi väntat lite längre." (Personalchefen)

"Jag kan inte peka på att något konkret hänt på UNIT pga SPRarbetet.
Dock har kommunens relationer till oss redan blivit bättre på grund av
SPR." (Förvaltningschefen)

"Nej ännu har inget hänt, vi måste vänta." (Kamrern)

"Dammproblemen vid fabriken har pushats framåt. Många andra små saker
har hänt, det är väl också svårt att mäta." (Informationschefen)

"Inget konkret kan ännu påvisas." (SIF)

"Kanske stöddes omorganisationen med rapportens innehåll. Vi har på ett
tydligt sätt visat hur viktig koncernen är för vår kommun här." (SALF)

Med det underlag som då fanns saknades möjligheter att dra några slutliga

slutsatser. Arbetsgruppen menade att man fick avvakta en tid för att senare gå

djupare i utvärderingen.

7.5.3 Vilka hinder och svårigheter fanns för
planeringsarbetet?

Vid arbetsgruppens sammanträde i augusti år 6 identifierades ett antal hinder eller

svårigheter för det planeringsarbete som genomfördes. Diskussionen baserades på

resultaten från de intervjuer som genomfördes med olika nyckelpersoner i december

år 5.

1. Låga förväntningar om nyttan och utfallet av planeringen hos några

nyckelaktörer var ett påtagligt hinder. Stora förändringar i positiv riktning hade

skett jämfört den tidigare planeringscykeln. Helt hade man dock inte kommit över

detta. Detta gällde främst en av produktionscheferna och en av de fackliga styrel

seledamöterna från LOK:

"Jag hade inga förväntningar alls, jag visste att det inte skulle ge något
nytt. Tyvärr har mina farhågor besannats." (Underhållschefen)



233

"Vi trodde lite till mans att nu skulle vi försörja några forskare och
hoppades att det inte skulle bli för mycket arbete." (SIF)

2. Spänningar eller konflikter mellan parterna skapade svårigheter att enas kring

gemensamma riktlinjer alla kunde ställa sig bakom:

"I LOK-styrelsen var några negativa. De skyller på motparten hela tiden.
En förutsättning för att vi skall komma fram är att de ändrar sina atti
tyder." (LOK)

"Det finns klara motsättningar mellan arbetsgivaren och facken - det skall
man ha klart för sig." (SIF)

"Man fordrar att man skall göra en massa i rapporten - som man alltid har
gjort. Jag hade en förhoppning att facken skulle ändra sig om de fick hela
bilden, men det har icke visat sig." (Förvaltningschefen)

"Driftscheferna var emot arbetet - de förstod ej värdet av vad vi sysslade
med." (Kamrern)

3. I arbetsgruppen saknades någon person med rejäl tyngd och maktposition från

företagsledningens sida:

"Vår representant var lite svag. Om vi från början vetat mer om vad det
gick ut på hade vi nog bytt ut honom." (Förvaltningschefen)

"Viktigt är att få med produktionsfolk i liknande arbeten - vi har fått
mycket kritik därifrån som har försvårat arbetet." (Personalchefen)

"Dåligt att ingen produktionsansvarig var med, annars var det väl rätt
organisationer representerade."(SIF)

4. Tids- och resursbrist pga att andra mer eller mindre akuta frågor måste

prioriteras nämnde flera:

"Tidsbrist för samtliga inblandade." (Personalchefen)

"Vi är övergödda med liknande arbeten." (Underhållschefen)

"Frågan är om vi har pengar?" (LOK-ordföranden)
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"Det kom andra problem - rykten om att allt inte stod rätt till." (Personal
chefen)

5. Planeringsprocedurerna och rapporterna uppfattades

krångliga och omständliga:

vissa fall något

"Det är svårt att koncentrera insatsen när det också står en massa luddiga
sociala saker." (Verkschefen)

"Varför har man inte gjort en behovsprioritering och sagt att vissa saker
är angelägnare än andra. De kommitteer som nu behandlar SPR blir delvis
tvungna att göra denna prioritering. Det hade gått snabbare om någon
sådan redan var gjord." (Verkschefen)

"Relativt tungläst rapport. Man ser det som en vanlig utredning som nu
skall ut på remiss. Eftersom så många parter skall samordnas tar det tid."
(LOK-ordföranden)

6. Aktiv medverkan från olika parter och grupper hade ej skapats den

utsträckning som krävdes:

"Gruppen har suttit isolerad och tyckt en massa. Det finns inget djup i
deras ideer." (Underhållschefen)

"Man skulle engagerat den stora massan tidigare. Varför började man inte
med en enkät." (Informationschefen)

"Det har varit en massa sammanträden i stängda rum, kanske skulle man
gått ut på arbetsplatserna och sett på förhållandena mer." (LOK-ord
förande)

7. Planeringsförutsättningarna ändrades så kraftigt att detta så småningom blev

ett avgörande hinder för fortsatt arbete. En som förutsåg detta var Verkschefen som

menade:

"Vissa externa saker kan i och för sig komma att påverka. Om vi får en
kris till där man exempelvis vill lägga ned fabriken, så blir ju SPR totalt
utan intresse - anställningstryggheten blir då det överskuggande." (Verks
chefen)
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Hindren och svårigheterna var färre än de som kom fram vid förra planerings

cykeln. Man beskrev dem dessutom med mjukare termer. Till stor del sökte man

inte skylla på andra utan tog ofta själv på sig skulden för att man inte drev på som

man borde göra. Orsakerna till detta förklarades ofta vara resurs- eller tidsbrist.

Ända fram till februari år 8 var man inställda på att arbeta vidare med en ny

planeringscykel. I det läget var det dock två saker som definitivt satte stopp för den

fortsatta planeringen. I första hand var det krisen för "Fabriken" med nedläggnings

beslutet. I andra hand var det förvaltningschefens successivt förändrade inställning.

Dessutom föreföll det som om aktörerna på UNIT inte själva kunde hantera

planeringen när forskarna mer eller mindre "försvann." Dessa faktorer kommer att

diskuteras i ett senare avsnitt.

7.5.4 Vilka underlättande och stödjande faktorer
fanns för planeringsarbetet?

Jämfört med den tidigare planeringscykeln på UNIT var arbetsgruppen vid sin

utvärderingsdiskussion i augusti år 6 betydligt mer positiv och förväntansfull inför

det kommande planeringsarbetet. Mot bakgrund av interjvuresultaten år 5

identifierades följande områden som orsak till det nu betydligt mer framgångsrika

resultatet:

1. Man menade att man denna gång kommit relativt långt med planeringsarbetet.

En av de viktigaste faktorerna för detta var det intresse, stöd och tryck man

uppfattade från förvaltningschefen och från koncernen:

"Stöd från förvaltningschefen, vilket var mycket värdefullt, annars hade vi
kapsejsat. Tryck från koncernen och Industrigruppen på att det skulle bli
ett bra jobb." (Kamrern)

"Koncernen ställde upp till 100%." (SIF)

2. En annan viktig faktor var den problemmedvetenhet som växt fram under

perioden. Därigenom ökade motivationen och ambitionen att ta tag i frågorna:
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"Det kom fram så pass mycket negativt i början - det skapades en atmosfär
att göra något åt problemen." (Förvaltningschefen)

"De tog upp saker som berörde oss alla. Arbetet kom igång samtidigt som
det diskuterades att lägga ned "Fabriken" - på så sätt stärktes intresset."
(Informationschefen)

"Vi har varit motiverade. Vi ville ta tag i problemen." (LOK)

3. Arbetsgruppen hade en förhållandevis stark position. Man menade att den i

stort var sammansatt av "rätt" människor dvs personer som hade god kunskap och

bra relationer till andra grupper. Speciellt gällde detta efter att den utökats med

LOKs ordföranden:

"Arbetsgruppen var bra sammansatt, viktigt med personer på en hög nivå
som har en totalbild." (LOK)

"Gruppsammansättningen var bra. Man har i gruppen inte i första hand
agerat som part utan vi blev ett tean1 som arbetade tillsammans."
(Personalchefen)

"Bra grupp som arbetade fint och konstruktivt." (SALF)

"Trevliga sammanträden med intressanta diskussioner. Vi känner varandra
väl så det blir en öppen diskussion - då kan det inte bli några luddiga
kompromisser." (SIF)

4. Planeringsproceduren hade varit upplagd på ett sådant sätt att många aktörer

aktiverats och kände sig delaktiga i planen. Dessutom hade det valda angreppssättet

stämt överens med hur man arbetat tidigare:

"Mer kontakter, enkätsvar, uttalanden - man ser mer av sina uttalanden i
rapporten. Känner igen sig. De känner att de varit med och påverkat."
(LOK)

"Arbetet påminner om ett projekt vi drivit på "Verket". Det stämde också
överens med koncernens sätt att arbeta med EPK systemet (Ekonomisk
Planering och Kontroll). Så sättet att arbeta med en total översyn och
prioritering tycker jag fungerar utmärkt." (Verkschefen)
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5. Det sista området man pekade på som underlättat planeringen var stödet och

drivkraften från forskarna. Flera menade att man inte hade klarat det här själva:

"Forskarna har gett rätt mycket, har formulerat gruppens åsikter och
skrivit. De har infört en helt ny terminologi - t ex problem och möjligheter.
De har inte heller varit partiska utan ifrågasatt ganska objektivt." (LOK
ordförande)

"Forskarna var duktiga. De kunde nysta ur oss var och en vad vi tyckte.
Det gick inte för någon att vara tyst och inte ta ställning." (SIF)

"Forskarna spelade ej någon dominerande roll. Trots att de skrev rapporten
känns det som om vi gjorde den. Vi hade också en del informella kontakter
så vi har blivit bra kompis med dem." (Personalchefen)

"Forskarna har präglats aven mycket hög ambitionsnivå. I stort sett bra in
tryck, om än något teoretiskt uppbundna i början. Det var strongt av dem
att inte backa ur direkt när våra chefer började skrika." (Förvaltnings
chefen)

7.6 Preliminära slutsatser inför det fortsatta
planeringsarbetet

De syften man inledningsvis formulerat hade uppenbarligen bara delvis uppnåtts.

Förhoppning fanns hos de flesta aktörerna att handlingsprogrammet skulle

genomföras om än inte till alla delar. Man beslöt att driva planeringsarbetet vidare.

Motivet för detta var att man uppfattade ett antal fördelar med och effekter av

planeringsarbetet.

En av de viktigaste av dessa var att man menade att problemen hade lyfts fram och

att rapporten gett en bra bild av verksamheten. Dessutom hade ansvariga för

åtgärder utsetts och till viss del satt igång med sina arbeten. Verkschefen menade

t ex att "stor fördel är naturligtvis att få det systematiserat, kategoriserat - det är

t ex mycket lättare att diskutera områden och åtgärder. Problemen läggs på bordet

och ansvariga utses." Personalchefen menade också att medvetandenivån hade

höjts: "Man har fått se problem på många fler områden - tidigare var man nog lite

hemmablind." SIF-klubbens representant stödde detta o~h sade ::tt "Frågor och

problemområden har placerats ut och fått ansvariga. Tidigare har de bara flutit
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omkring och även om vi känt till dem har inget hänt. - Där har man den stora

skillnaden mot en vanlig utredning."

En av LOKklubbsstyrelsens medlemmar var den mest positiva. På knagglig svenska

(han kom till Sverige för 10 år sedan) sade han: "Jag tyckte mycket om rapporten.

Det var den bästa rapport jag har läst. De flesta rapporter går rakt över. Denna

rapport går på djupet. Många tyckte den var bra. Det är en rättvisande bild."

Förhoppningar fanns även att planeringen skulle kunna förändra värderingar. Då

UNIT var i grunden produktionsorienterad med exempelvis en x-människosyn

(McGregor 1960) hos många chefer och vissa fackliga företrädare såg man här

möjligheter att uppnå förändringar. Informationschefen hävdade t ex "Jag tror att

man kan ändra attityden med detta arbete - det finns flera som väckts av detta." En

av LOKs styrelseledamöter instämde "Ja, jag tror att arbetet gjorde stor nytta - mer

än vad men tänkt sig. Man har börjat tänka annorlunda." Arbetsgruppen menade att

för dem personligen hade arbetet betytt mycket." Vi har förändrat vår föreställ

ningsram, men misslyckats att sprida den."

Samverkan och förståelse mellan parterna hade också inledningsvis förbättrats.

Informationschefen sade t ex "planeringen har betytt att man på olika nivåer

diskuterar saker helt öppet." LOKs representant i arbetsgruppen, som var den som

mest förespråkat uppläggningen, var starkt positiv till planeringsprinciperna:

"Själva metoden att representanter för olika organisationer och nivåer inom ett

företag diskuterar och för fram problen1 - det är det bästa sättet att kartlägga

problemen. Man kartlägger samtidigt som man får personliga kontakter som gör det

lättare. "

Vad gäller medverkansprincipen ("the participative principle") drog gruppen

slutsatsen att det var en riktig ide att aktivera stora grupper av anställda på olika

nivåer och enheter. Man hade inte lyckats när det gällde några av nyckelpersonerna

t ex ett par av produktionscheferna och LOK-klubbens ordförande. En av

LOK-klubbens styrelsemedlemmar uttryckte det på följande sätt: "LOK-ordförande

satt och sov. Han var inte intresserad. De var missnöjda med företaget. Jag vet inte
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vad det gällde. Det fungerade inte när vi hade passivt motstånd från det största

facket." I det fortsatta arbetet var det dock väsentligt att ytterligare arbeta med

denna fråga. Medverkan från de vanliga anställda uppfattades också som riktig.

Helhetsprincipen ("the holistic principle") blev ifrågasatt. Hade man kanske valt

för stort område? Försvann de viktigaste frågorna i mängden av mindre väsentliga

frågor? Å andra sidan verkade principen att arbeta utan särskild inriktning på

sociala frågor ha varit framgångsrik. Det medförde dels att man kunde se hur olika

faktorer hängde ihop och dels att vissa t ex produktionscheferna engagerade sig mer

aktivt i arbetet. Slutsatsen var att man var inne på rätt linje, men att man i ännu

större utsträckning måste ta med ekonomi- och marknadsfrågor. Förvaltningschefen

och andra ville t ex ändra etiketten på planeringssystemet: ". .. i en strategisk

rapport. Social rapport är fel namn tycker jag, man tar även upp andra områden."

Principen att arbetsgruppen skulle ha rollen att initiera och stödja planeringsarbete

i andra organ samt att därefter integrera och koordinera planerna bedömdes som

riktig. Dock hade man inte lyckats i den utsträckning man önskat. Planeringsarbetet

kom att förknippas med gruppen. Rapporten och handlingsprogrammet uppfattades

av många som om det var gruppen som gjort den helt själv. Planeringsarbetet som

andra gjort inför den sociala rapporten och handlingsprogrammet var också relativt

begränsat. Slutsatsen var att man inför fortsättningen måste tydligare markera och

legitimera arbetsgruppens stödjande roll.

Kontinuitetsprincipen ("the principle of continuity") hade delvis följts med en

cyklisk planering enligt de ursprungliga tankarna. Dock hade uppenbarligen två

problem uppstått. Det första var att processen blivit alltför utdragen. I stort sett tog

allt dubbelt så lång tid som beräknat. Det andra var att även om arbetsgruppen

arbetade kontinuerligt gjorde inte de som egentligen var ansvariga det. Exempelvis

arbetade företagsledningen enbart under några korta perioder. Den löpande upp

följningen ägde inte heller rum. Denna skedde i stället i form aven samlad insats

under december år 6. Förslaget på hur denna princip bättre skulle kunna följas i

fortsättningen var att man skulle permanenta planeringen i företagets struktur. Dvs

arbetsgruppen skulle få en fast position som förvaltningsledningens organ för att
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hålla i SPR-arbetet. Vidare skulle planeringen permanentas i de olika samarbets

organen som en fast punkt på dagordningen.

Trots allt hade de flesta aktörer varit mycket positiva till planeringsarbetet.

Resultaten från den enkätundersökning som genomfördes med de 74 nyckel

personerna vid årsskiftet år 5/6 tolkades som mycket positiva. Alla parter var i stort

sett positiva. Den mest positiva gruppen var SALF- medlemmarna och den minst

positiva var personer i företagets ledning. Några exempel var att 65% ansåg att de

läst rapporten noga. 73% tyckte att rapporten var ett bra komplement till den

information som redan tillhandahölls på andra sätt. 64% menade att fackklubben

kan ha stor nytta av att arbeta med SPR och 80% menade att ledningen har nytta

av att arbeta med SPR. 58% trodde att samverkan kan förbättras med SPR. 68%

ansåg att rapporten som helhet var bra. 70% menade att den information som fanns

i rapporten var pålitlig. 25% var i det fallet tveksam och 5% litade inte på infor

mationen.

De mer negativa synpunkterna var att 25 % menade att rapporten inte var kritisk

nog i och med att konflikter och problem inte diskuterats tillräckligt. 49% var i

detta fall tveksamma och enbart 26% menade att rapporten var tillfyllest i detta av

seende. På en annan fråga svarade 51 % att UNITs sociala mål och problem dis

kuterades med stor öppenhet i rapporten. 42% var i detta fall tveksamma och 6%

menade att så inte var fallet. Till påståendet att flera viktiga områden inte

behandlades i rapporten instämde 18%, 33% var tveksamma och 49% ansåg

uppenbarligen att de flesta viktiga områden var med.

Ur detta drog man således slutsatsen att arbetet hade varit värdefullt och uppskattat.

Det fanns dock tydligen viss misstro att man kompromissat för mycket och sopat

en del problem under mattan. Med detta resultat som grund var det svårt att

förklara varför arbetet drog ut så på tiden och varför man ej kom igång ordentligt

med genomförandet. Till en början stod man frågande inför detta dilemma:

"Jag kan inte förklara varför vi inte tog SPR till våra hjärtan."
(SIF-ordförande)
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En förklaring skulle kunna vara att när forskarna mer eller mindre försvann som

drivkraft hade man varken resurser eller kompetens att driva arbetet vidare själva.

En annan förklaring skulle kunna vara att planeringen och framförallt handlings

programmet hade ställt för höga krav. En indikation på detta var ett uttalande redan

i december år 5:

"Det blev en bra rapport. Jag måste dock ifrågasätta förverkligandet av
handlingsprogrammet, det är ena j-a åtaganden och krav, ingen kan klara
av det. Risken är att man då inte heller tar det på allvar." (SIF)

En annan förklaring var förvaltningschefens förändrade inställning till planeringen.

Han hade ända fram till år 7 starkt stött planeringen. Då började han delvis ändra

inställning. LOK-representanten i arbetsgruppen förklarade det så här:

"Förvaltningschefens syn på SPR förändrades - Han var nöjd med det vi
kommit fram till, men missnöjd med att vi inte förverkligade det. Han fick
inte det gensvar han ville ha i andra frågor. Då började han bli pressad och
lade locket på." (LOK)

"Folk skötte sig inte - hög frånvaro, slarv, folk sover på arbetstid osv - Jag
fick inte något stöd från LO-sidan. Jag tycker nästan att det har blivit
svårare sedan jag kom hit. Hade jag vetat hur det skulle bli hade jag inte
satsat på samarbete, partssammansatt förvaltningsledning osv. Från facket
vill man ju inte ställa upp. Jag har fått dålig hjälp därifrån. Vi kommer inte
någonstans med dessa problem om vi inte använder maktmedel."
(Förvaltningschefen)

Citatet ovan kommer från de intervjuer som genomfördes år 8 dvs mitt i den akuta

krissituationen. Förvaltningschefen föreföll besviken och bitter över att varken de

anställda eller facken ställde upp. "Vi diskuterade vid sista förvaltningsledningen

att vi hade 150 man för mycket. Nu var man villiga att diskutera åtgärder. Tanken

var god - men vad hjälper det när vi inte fått någon respons tidigare." (Förvalt

ningschefen)

Ett halvår tidigare hade förvaltningschefen upptäckt två personer som sov på

arbetstid. Han reagerar kraftigt bland annat genom att skriva en artikel i personal

tidningen. Budskapet där var bl a att "Här har vi satsat på samarbete och t ex
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arbetat med Social Planering och Rapportering tillsammans med fackklubbarna,

men inte har det haft någon effekt". En tänkbar slutsats var således att han inte sett

SPR som ett planeringsinstrument för honom och för brukets ledning utan snarast

som en gest mot de fackliga organisationerna för att de skulle ställa upp och ta sitt

ansvar.

Ett annat problem man pekade på var oron såväl inom företagsledning, ägare som

hos de fackliga organisationerna att man genom planeringen skulle binda upp sig

och därmed förlora handlingsfriheten:

"Man är så misstänksam att man skall bli uppbunden." (LOK)

I ett brev från divisionschefen i oktober år 5 framgick liknande synpunkter:

"... För en tid sedan fick jag ett exemplar av ovanstående rapport och jag
har nu haft tillfälle att ta del av materialet. Samtidigt har jag en del
synpunkter att framföra. Mitt intryck är att gruppen på ett omsorgsfullt sätt
har penetrerat ett brett spektrum av frågor och i många fall kommit fram
till intressanta och enligt min bedömning sunda ställningstaganden. På en
del punkter anser jag att arbetsgruppen inte formulerat mål eller dragit
slutsatser som ligger i linje med företagets överordnade mål. Jag utgår från
att gruppen är väl medveten om de allmänna mål som uttalats av Industri
gruppen och som ligger till grund för koncernens verksamhet. För
säkerhets skull bifogar jag en extra kopia.

På sid 4 står följande: "Yår målsättning inför 19XX-talet är att åtminstone
bibehålla nuvarande antal anställda." Detta kan knappast vara ett mål som
skall kunna fungera som en ledstjärna i arbetet. Problemen måste angripas
från en annan infallsvinkel. Ett mål sådant som det ovan citerade kan under
vissa omständigheter tjäna till att skapa konflikter och i vissa fall tolkas
som ett moraliskt åtagande från företagets sida.

På sid 7 står följande: "... att aktivt och föregripande anpassa UNIT till de
krav och förväntningar olika grupper ställer på UNIT." Detta kan knappast
vara en målsättning. Såsom ovan nämnts kan ett uttalande av denna natur
skapa förväntningar som i vissa fall inte kan uppfyllas och därtill kan
uttalandet betraktas som ett moraliskt åtagande från företagets sida att se
till att målsättningen uppnås.... "

Brevet var adresserat till arbetsgruppen och inte till förvaltningsledningen som var

utgivare av rapporten och i första hand ansvarig. Arbetsgruppen blev förargad över
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brevet, dels då det rörde ett antal kärnfrågor för dem och dels då de ansåg att de

noga hade penetrerat både Industrigruppens och koncernens policydokument. De

menade att de ovan kritiserade målen och policyformuleringarna klart stod i

samklang med dessa andra dokument. Positivt var naturligtvis att planen hade väckt

intresse och att man fått igång en dialog med sin överordnade enhet. Uppenbarligen

var dock divisionschefen orolig för att man skulle binda upp sig till åtaganden man

inte var säker på att man kunde stå för i framtiden. De flesta aktörerna på UNIT

hade menat att planeringen syftade till just dylika åtaganden.

Med dessa erfarenheter började hos forskarna spira en misstanke som ledde till en

omprövning av hela synsättet på planering i allmänhet och på interaktiv planering

i synnerhet. I kapitel 8, 10 och 11 kommer vi att diskutera detta närmare.
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KAPITEL 8 PLANERINGSEXPERIMENTEN
· en översiktlig jämförelse

8.1 Inledning

Syftet med detta kapitel är att åskådliggöra skillnaderna i experimentell behandling vid

de tre experimenten. Utgångspunkten kommer att vara de tre principerna för interaktiv

planering samt hur vi på olika sätt sökt tillämpa dessa i respektive företags situation.

En mer detaljerad och utförlig beskrivning av respektive experiment har redovisats i

kapitel 5-7. Detta kapitel kan därför betraktas som en sammanfattning av dessa tre

kapitel.

Inledningsvis redogörs kort för de medverkande företagen och deras situation. Därefter

ges en sammanfattande översikt av experimenten samt hur de länkats samman. I det

tredje avsnittet jämförs planeringsprinciperna för respektive experiment. I det fjärde

avsnittet beskrivs och jämförs de olika faserna i planeringsprocessen. Vi redovisar

avslutningsvis de analyser av effekter, resultat, hindrande och underlättande faktorer som

genomfördes under och närmaste tiden efter respektive experiment.

Huvuddelen av de slutsatser och erfarenheter som redovisas i detta kapitel är således de

preliminära slutsatser som drogs i samband med respektive experiment inför fortsatta

planeringscykler. Den djupare och mer långsiktiga utvärderingen redovisas i kapitel 10.
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Likheter och skillnader i situationen
vid de tre experimenten

Om man nännare penetrerar miljön, strategin, strukturen och kulturen vid de två

företagen samt de specifIka planeringssituationerna är skillnaderna markanta. Trots detta

fanns vissa likheter. Det rörde sig i båda fallen om medelstora (200-600 anställda)

företagsenheter tillhörande Industrigruppen AB. De var lokaliserade till mellansverige

i relativt små kommuner. De hade stor exportandel (60-80%). Alla tre experimenten

inleddes i en situation präglad av svag ekonomi. Under experimentens gång utvecklades

lönsamheten negativt. De avslutades i en krissituation med hot om nedläggning.

Företagen hade funktionsorganisationer med relativt outvecklade ekonomiska styrsystem.

I båda företagen var relationerna goda mellan företagsledning och fackklubbar. Vissa

arbetsplatser på båda företagen hade monotona och fysiskt påfrestande arbetsmoment.

Produktionssystemen var i båda fallen av processkaraktär.

UNITs särpräglade situation vid det första experimentet var att man var en produktions

enhet med kostnadsansvar. Man var den dominerande arbetsgivaren i det lilla

brukssamhället. Man hade en stark "ägare" koncernen med stor makt. Kulturen präglades

av produktionsnormer. Man tillverkade relativt oförädlade "bulk" produkter. På de

marknader man var etablerade minskade efterfrågan långsiktigt samt rådde över

etablering. Inga "framtidslöften" i fonn av nya p~odukter på mer expansiva marknader

fanns. Såväl arbetsmiljö som yttre miljö var problematiska områden. Utbildningsnivån

var låg. Personalomsättningen och frånvaron var hög. Man hade stor andel invandrare

bland medarbetarna. Samverkanssystemet var väl utvecklat och man hade goda relationer

mellan de olika kategorierna anställda.

UNITs situation vid det andra experimentet motsvarade ovanstående beskrivning med

en markant skillnad. Mellan de två experimenten blev UNIT egen resultatenhet. I

samband med detta lokaliserades marknadsenheten till UNIT. Den ekonomiska krisen

inträffade vid detta experiment strax efter att planeringscykeln avslutats.
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PROCESS särprägel var att man fått nya personer i företagsledningen (VD och

personalchef). Man var ett komplett företag med lönsamhetsansvar som ägdes direkt av

Industrigruppen AB. Ägaren hade en relativt passiv roll. Så länge företaget gick bra fick

man fria händer att utveckla verksamheten. Man var lokaliserad till en mindre stad med

ett differentierat näringsliv. Företaget byggde på avancerad teknologi och hade hög

kompetens hos stora delar av personalen. Sedan länge hade man haft en roll som

beredskapsföretag då svenska konkurrenter saknades. Närheten till Stockholmsregionen

innebar att personer på hög nivå i företaget ofta hade andra möjligheter varför

rörligheten hos dessa var relativt hög. Kulturen speglades av småstadsprägeln samt av

fokus på FoU, marknadsföring och produktion. Då PROCESS var mer av ett kunskaps

företag var värderingarna i företaget mer människoinriktade jämfört med UNIT. I

företaget hade det strategiska tänkandet utvecklats de senaste åren. Exempelvis pågick

vid inledningen av detta projekt en genomgång av företagets affärsstrategi med hjälp av

en extern konsult. Man hade relativt väl utvecklade kund- och branschkontakter.

Produkt/Marknadsmixen innebar att man till en del opererade på marknader i tillväxt

dock med små marknadsandelar. "Frågetecken" och "framtidslöften" fanns således.

Företaget fick ånyo ny VD strax efter att planeringscykeln avslutats.

8.3 Sammanfattande översikt av de tre experimenten

Inledningsvis fanns ett uppdrag från en svensk industrigrupp i denna rapport kallad

Industrigruppen AB samt en viss föreställningsram för hur uppdraget skulle hanteras.

Uppdraget bestod i att i samverkan med ett par företag i gruppen utveckla och utvärdera

ett planeringssystem. Detta system var avsett att underlätta precisering, fonnulering och

uppföljning av mål för företagets sociala relationer, d v s till kunder, anställda, kommun

och samhället i övrigt. Det skulle även underlätta genomförande av handlingsprogram

för att kunna uppfylla målen.

Föreställningsramen var att ett lämpligt sätt att angripa detta var att utveckla ett

interaktivt planeringssystem. Det vill säga en planering som byggde på medverkan av

de berörda, helhetsperspektiv på verksamheten och kontinuitet i planeringen.

Kontakter togs med lämpliga företag i gruppen och efter diskussioner med ledningen i

dessa valdes ett par företag. En första projektplan utfonnades där de grundläggande
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planeringsprinciperna slogs fast. Denna innehöll även en skiss av den tänkta upp

läggningen av processen. UNIT blev det första företag i vilket man utvecklade ett dylikt

planeringssystem.

Den partsammansatta förvaltningsledningen på UNIT utsåg en arbetsgrupp som tog sig

an uppgiften. Med stöd av forskarna arbetade man successivt framåt och presenterade

ca 1 år efter de första kontakterna en första rapport till förvaltningsledningen.

Arbetsgruppens arbete mottogs inte med någon större entusiasm. Tvärtom hade flera

nyckelpersoner en negativ inställning. Gruppen fick en rejäl tankeställare vid den utvär

dering man genomförde. I samband med en ekonomisk kris där det t o m var aktuellt

att lägga ned en av huvudenheterna beslöt man att uppskjuta arbetet med fortsatt

planering något år.

PROCESS var det andra företaget. Företagsledningen fattade i samverkan med de

fackliga organisationerna beslut om att medverka. Man tillsatte en arbetsgrupp bestående

av vice VD och personalchefen samt representanter för fackklubbarna. Mot bakgrund av

resultaten och erfarenheterna från UNIT utvecklades påtagligt förändrade planerings

principer. Med dessa arbetade man i 1,5 år. Man genomförde enkäter, intervjuer, arbets

platsträffar och seminarier i syfte att engagera så många som möjligt i planeringen. En

social rapport med handlingsprogram utarbetades och fastställdes i samverkan mellan

företagsledning och fackklubbar.

Även detta företag råkade emellertid i en akut ekonomisk kris med alternativen

nedläggning eller försäljning till ett utländskt företag. Den fastställda planen lades på is

inför dessa mer avgörande beslut. Arbetsgruppen utvärderade sitt arbete.

Samtidigt som arbetet stoppades upp på PROCESS inleddes en ny planeringscykel på

UNIT. Med erfarenheter från PROCESS och från tidigare planering på UNIT

formulerades något förändrade planeringsprinciper. I stort sett ville man göra samma sak

som på PROCESS fast bättre. Knappt ett år senare, efter planeringsarbete i ledning,

fackklubbar och samrådsorgan, lade arbetsgruppen fram ett integrerat förslag till plan.
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Planen fastställdes av förvaltningsledningen efter vissa justeringar. Någon månad senare

presenterades den för en bred krets av aktörer: anställda, koncernledning, massmedia

o s v. Fasen av genomförande och uppföljning inleddes. I stort sett hände dock

ingenting. Arbetsgruppen utförde en första utvärdering inför det fortsatta arbetet, men

hade svårt att tolka resultaten. Planeringen var starkt uppskattad men tycktes ha föga

påverkan på organisationen och strategierna.

Efter något år beslutade man att fortsätta planeringen i en ny cykel. Starten på denna

sköts dock upp ett par gånger. När denna väl påbörjats lades arbetet dock på is för gott.

Det avgörande skälet för detta var att företaget stod inför ett nytt nedläggningshot.

Krafterna krävdes för att kämpa för sin överlevnad.

Den fortsatta utvecklingen innebar att både PROCESS och UNIT klarade av krissitua

tionen. Någon ny planering av den tidigare karaktären fortsatte man emellertid inte med.

Forskarna gjorde ytterligare intervjuer och analyser av tillgängliga data för att söka

förstå händelseutvecklingen.

8.4 Planeringsprinciper för respektive experiment

Medverkans-, helhets- och kontinuitetsprinciperna var de tre grundstenarna för

experimenten. Bakgrunden för detta behandlades i kapitel 3. Allt eftersom experimenten

genomfördes och utvärderades preciserades och förändrades dessa principer.

Medverkansprincipen innebar för det första att utvecklingsarbetet skulle drivas av

aktörerna i företaget. För det andra skulle företagsledningarna vara uppdragsgivare och

huvudmän för projektet. De skulle även delta aktivt i själva planeringen. För det tredje

skulle de anställda medverka tillsammans med företagsledningen genom representanter

i en utvecklingsgrupp. För det fjärde var avsikten att andra aktörer t ex ägar- och

kommunrepresentanter skulle kunna ingå i eller adjungeras till denna grupp. Detta var

utgångspunkten för och vägledande principer för UNIT I experimentet. Huvuddelen av

planeringen skedde dock i arbetsgruppen.

Vid PROCESS fastslogs i stället att det var andra organ, d v s företagsledning,

fackklubbar etc, som skulle planera. Arbetsgruppen skulle enbart ha en stödjande roll.
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Medverkan från de tunga cheferna säkrades med att vice VD och personalchefen ingick

i gruppen. Huvuddelen av de anställda medverkade i planeringen genom enkäter och

arbetsplatsträffdiskussioner. Vid det andra försöket på UNIT eftersträvades samma

principer som på PROCESS. Motsvarande breda medverkan från de anställda var dock

ej möjlig att genomföra.

Helhetsprincipen innebar att man skulle arbeta med hela företagets sociala relationer,

d v s till kunder, anställda, kommun. Arbetsgruppen skulle därutöver vara sammansatt

så att alla väsentliga enheter och funktioner fanns representerade. Arbetsgruppen skulle

tillsammans med företagsledningen integrera och koordinera planerna.

Vid PROCESS breddades perspektivet till att omfatta inte enbart sociala frågor utan

även de ekonomiska och affärsmässiga frågor som var aktuella i sammanhanget. Vid det

andra experimentet på UNIT breddades perspektivet ytterligare till att bli mer prob

lemorienterat. D v s de viktigaste problemen skulle behandlas oavsett hur det

etiketterades.

Kontinuitetsprincipen innebar att arbetsgruppen skulle ta fram rapporter och besluts

underlag efter hand arbetet fortskred. Det var tänkt att ske i form aven cykel där man

under en period kartlade nuläget, därefter fonnulerade mål, planlade aktiviteter samt

avslutningsvis följde upp. Vid det andra och tredje planeringstillfället eftersträvades

kontinuitet genom att söka få med planeringen som en stående punkt på dagordningen

i olika organ och enheter. I figuren nedan har vi sökt sammanfatta och åskådliggöra

skillnaderna i planeringsprinciper mellan de tre cyklerna.



MEDVERKANDEPRINCIPEN
"the participative
principle"

HELHETSPRINCIPEN
"the holistic
principle"

KONTINUITETSPRINCIPEN
"the principle of
continuity"

UNIT I

l Förvaltningsledningen
(partsammansatt) är
huvudman och uppdrags
givare.

2 Planering genom arbete
i en partsammansatt ar
betsgrupp.

3 Anställda medverkar med
representanter i gruppen.

4 Andra aktörer (t ex kom
munrepresentanter) skall
medverka i gruppen.

l Arbetar med hela före
tagets sociala relatio
ner (kunder, anställda,
kommun o s v)

2 Sammansättning av arbets
gruppen så att alla väsent
liga enheter och funktioner
representeras.

3 Arbetsgrupp och företags
ledning integrerar och
koordinerar planerna.

l Rapport och beslutsun
derlag tas fram efterhand
som arbetet framskrider.

2 Cykel med planering och
därefter uppföljning.

PROCESS

l Företagsnämnd/lnfogrp
(partsammansatt) är
huvudman och uppdrags
givare.

2 Företagsledningen, fack
klubbar m fl är de som
planerar.

3 Arbetsgrupp stödjer dessa
med information, plane
ringsunderlag etc.

4 Tunga chefer med i arbets
gruppen.

5 Anställda medverkar i
planeringen vid arbets
träffar samt i enkäter
och intervjuer.

l Arbetar med hela före
tagets sociala relatio
ner samt de ekonomiska
och affärsmässiga frågor
som är aktuella i samman
hanget.

2 Arbetsgruppen initierar,
stödjer, integrerar och
koordinerar planeringen
på de olika nivåerna.

3 Företagsnämnd/lnfogrupp
samordnar och beslutar.

l Planeringen med som en
punkt på dagordningen i
olika enheter, samver
kansorgan etc.

2 Löpande uppföljning.

UNIT II

l Förvaltningsledningen
leder planeringen.

2 Planeringen sker i ledning,
fackklubbar och samverkans
organ.

3 Arbetsgrupp stödjer dessa
med information och plane
ringsunderlag.

4 Anställda medverkar genom
representanter i respektive
samverkansorgan.

5 Alla nyckelpersoner medverk
kar genom enkäter och inter
vjuer.

l Arbetar med problemoriente
ring - inga restriktioner
till t ex sociala problem.

2 Arbetsgruppen integrerar
och koordinerar.

3 Förvaltningensledning samordnar
och fattar huvudbesluten.

4 Respektive ansvarsorgan följer
och kontrollerar.

l Planering på dagordningen.

2 Cyklisk planering 1-2 år.

3 Löpande uppföljning.

r:o.: __ ._ .., l. D' ... _ .. _:__ ~__:_....:_ ... _ J:';: .. _ ...~~....... "~d":.
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Faserna i planeringsprocessen

Planeringsprocessen genomfördes i sju delvis överlappande faser. Efter en inledande

introduktionsfas bedrevs redovisning i form av datainsamling och rapportering. Detta

följdes av planering i form av diagnos och åtgärdsplanering. Arbetet avslutades med

implementering och uppföljning. I stort hade således processen föjande förlopp:

Redovis- Planering
ning

1. Intro- 2. Datain- 4. Diagnos 6.lmple- 7. Upp-
duk- -> samling -> 5. Plane- -> mente- -> följ-
tion 3. Rappor- ring ring ning

tering

"Formulating
the mess"

"Ends-, Means
and Resource
planning"

"Design of implemen
tation and Controi II

Figur 22: Faserna i planeringsprocessen

8.S.1 Introduktionsfasen

Den fas omfattade ca 2-3 månader. Den innebar följande aktiviteter:

Första kontakt med företagsledningen (VD).

Preliminär projektplan diskuterades med ledning och fackklubbar.

Intervjuer med 5-7 nyckelpersoner i företaget för problembild och underlag för

detaljerad projektuppläggning.

Slutlig projektplan omfattande ca 0,5-1 år presenterades och beslutades.

Parterna utsåg en arbetsgrupp bestående av 2 företagsledningsrepresentanter och

1-2 vardera för respektive facklig organisation samt 1-2 forskare som stöd.

I stora drag var uppläggningen på PROCESS och UNIT densamma i denna fas. Vid det

andra experimentet vid UNIT fanns dock ej samma behov. Där utgjordes introduktionen

av att man redovisade utvärderingen av det första experimentet för företagsledning och

fackklubbar. Därefter arbetade man fram en ny projektplan och utsåg ett par nya

representanter till arbetsgruppen.
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Vissa skillnader i arbetsgruppernas sammansättning fanns. Vid det första experimentet

på UNIT var i stort sett alla representanter på "mellannivå". På PROCESS hade företags

ledningen betydligt tyngre representation genom den tekniske direktören (vice VD) och

personalchefen. I samband med det andra experimentet på UNIT tog fackklubbarna in

sina starkaste representanter i form av klubbordförandena.

8.5.2 Redovisning • Datainsamlingsfasen

Datainsamlingsfasen omfattade 3-8 månader. I den ingick bland annat:

Förberedande datainsamling ur olika försystem (ekonomisk redovisning,

personalrapporter, miljöstatistik etc).

5-6 sammanträden i arbetsgruppen varvid positiva respektive negativa faktorer

på respektive område (9 st) identifierades.

Komletterande datainsamling via intervjuer med kommun, skyddsombud m fl.

Enkätundersökning för att mäta bl a arbetstillfredsställelse och samarbetsklimat

samt identifiering av problem och förslag till åtgärder på ett stort antal områden

(ej vid UNIT I).

Ett par sammanträden i arbetsgruppen för att sammanställa rapporter.

Den markanta skillnaden i denna fas var således att det ej genomfördes någon

enkätundersökning vid det första experimentet. De två experiment som innehöll

enkätundersökningar tog längre tid p g a framtagande av enkäter och analyser av dessa.

Detta medförde att fasen förlängdes med ca 3 månader. I PROCESS adjungerades flera

personer till gruppens sammanträden t ex marknadschefen och den miljöansvarige

chefen.

8.5.3 Redovisning • Rapporteringsfasen

Rapporteringsfasen pågick under ca 1-2 månader. Fasen avslutades med att ett antal

rapporter presenterades. För att ta fram dessa genomfördes följande aktiviteter:

En social rapport på ca 40 sidor togs fram av arbetsgruppen. Stommen till

denna utgjordes av sammanträdesprotokollen i tidigare fas. Dessa komplette

rades med data från enkäter. Rapporten omfattade 9 områden.
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Vid experimentet på PROCESS arbetade man med nedanstående områden. (Vid de två

experimenten på UNIT användes i stort samma områden med undantag för konsument

och marknadsfrågor som ersattes med relationer till koncernens andra enheter.)

A. Sysselsättning

B. Samhällsrelationer och relationer till andra intressenter

C. Konsument- och marknadsfrågor

D. Miljövård (yttre miljö)

E. Arbetstillfredsställelse och arbetsvillkor

F. Arbetsmiljö

G. Personal- och organisationsutveckling

H. Personalvård och social service

I. Samverkan/medinflytande.

På varje område fanns förslag till mål och policy i 5-6 punkter. Nuläget var beskrivet

med kvantitativa och kvalitativa data i 15-20 punkter. 2-5 nyckeltal d v s indikatorer på

förändringar på området fanns.

Rapporten var utformad som ett arbetsformulär, med bred marginal i vilken man skulle

ange förslag till förändringar av mål och policy samt konkreta mål på nyckeltal. Man

skulle även med vissa sifferkoder ange i vilken utsträckning nulägesbeskrivningarna

uppfattades som problem och krävde åtgärder. Avslutningsvis fanns på varje område ett

arbetsformulär för att ge förslag på åtgärder, tidsplaner, ansvariga etc. Rapporten

inleddes med en inledning med arbetsanvisningar etc. På PROCESS fanns även en enkel

mervärdesanalys utförd.

Interna sociala rapporter (3-10 st) togs fram av arbetsgruppen (ej vid UNIT I).

Dessa rapporter användes för diskussion på arbetsplatsträffar eller i samråds

organ.

Dessa rapporter baserades på enkätundersökningarna. Där redovisades resultaten av

attitydundersökningen avseende arbetstillfredsställelse och samarbetsklimat med

medelvärden i profildiagram. Där redovisades även de "öppna svaren", dvs de problem-
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preciseringar som respondenterna angett. En rapport togs fram för respektive huvudenhet

och en sammanfattande rapport för hela företaget.

Åtskilligt arbete lades ned i gruppen på att redigera och uppdatera dessa rapporter. Den

stora skillnaden var således att det på UNIT I ej utfördes några interna rapporter. Smärre

skillnader fanns även t ex i de skalor som användes vid bedömningen av nuläget.

8.5.4 Planering • Diagnosfasen

Diagnosfasen omfattade 1-2 månader. Den innebar följande:

På UNIT I omfattade diagnosfasen att arbetsgruppen mot bakgrund av sitt

arbete med rapporten valde ut 8 problemområden (frånvaro, arbetsmiljö,

sysselsättning på sikt etc)

På PROCESS och UNIT II skedde en diagnos genom att företagsledning och

de 2-3 fackklubbsstyrelserna var för sig arbetade igenom den sociala rapporten,

d v s bedömde nuläget, gav förslag till mål etc.

Vid PROCESS arbetade alla anställda vid ett par arbetsplatsträffar igenom sina

respektive interna rapporter på motsvarande sätt.

De stora skillnaderna i denna fas var således att på UNIT I utförde arbetsgruppen all

diagnos. På PROCESS medverkade många grupper. I princip alla anställda deltog. På

UNIT II begränsades detta till en representativ medverkan vad gäller de interna

rapporterna.

8.5.5 Planering • Planeringsfasen

Planeringsfasen omfattade 2-5 månader. I den ingick följande aktiviteter.

På UNIT I gick arbetsgruppen igenom de 8 problemområden man tidigare

prioriterat och beskrev läget, n1ålen och gav förslag till åtgärder.

Vid de två andra experimenten samlade gruppen in materialet från

avdelningarna, företagsledningen och fackklubbarna. Sedan vidtog en

förhandling där gruppen enades om förslag till sammanfattande bedömning och

målformuleringar.
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Slutrapporter utformades av gruppen. På UNIT I omfattade detta den tidigare

rapporten kompletterad med planen för de 8 områdena. På PROCESS och

UNIT II skrev man en "social rapport och handlingsprogram". Denna var i

princip en social rapport med detaljerade åtgärds- och tidsplaner.

Rapporterna presenterades för uppdragsgivarna, d v s de partssammansatta

ledningsorganen vid ett längre sammanträde. Dessa arbetade under ett

seminarium igenom materialet och gjorde de förändringar man ansåg erforder

liga. Slutligen fattade man beslut om att genomföra planen.

Även i denna fas var den stora skillnaden att på UNIT I genomfördes huvuddelen av

planeringen av arbetsgruppen. Ledningsgrupperna fick i de två senare experimenten

betydligt mer tid att i lugn och ro arbeta igenom rapporten.

8.5.6 Implementeringsfasen

Denna fas omfattade 2-6 månader. Den skulle i princip innehålla:

Utformning av detaljerad plan för uppföljning och genomförande.

Förankring av planen internt t ex hos chefer och anställda.

Genomförande av aktiviteterna i handlingsprogrammet.

Vid UNIT I genomfördes enbart den första punkten samt en mindre del av de föreslagna

aktiviteterna i handlingsprogrammet. På PROCESS förankrades inte planen internt eller

externt ordentligt. Ca 20-50% av aktiviteterna genomfördes. På UNIT II skedde en bred

förankring med presskonferens, extranummer av personaltidningen etc. I alla tre fallen

blev den ekonomiska krisen akut ungefär i denna fas.

8.5.7 Uppföljningsfasen

Denna fas omfattade 0,5-1 år. Den innebar följande:

Direkt efter att planeringsfasen avslutats genomfördes en uppföljningsintervju

med 10-15 nyckelpersoner.

Vid UNIT II och PROCESS skedde en förnyad enkät- och intervjuundersökning

0,5-1 år efter avslutad planeringsfas.
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Resultaten av dessa undersökningar återfördes till och diskuterades med

respektive ledningsgrupp ett par månader därefter.

Uppföljningen av UNIT Is mål och aktiviteter utgjorde en del av datainsam

lingsfasen på UNIT Il.

På PROCESS genomförde informationsgruppen ej den löpande uppföljning av

mål och aktiviteter man beslutat.

På UNIT Il genomfördes uppföljningen av arbetsgruppen och ej av förvalt

ningsledningen som beslutats.

Även i detta fall genomfördes uppföljningsfasen på relativt olika sätt som framgår ovan.

Bakgrunden var de speciella situationer företagen befann sig i.

8.6

8.6.1

Preliminära slutsatser och erfarenheter

Effekter och resultat

I samband med utvärderingsfasen vid respektive experiment sammanfattades effekterna

och resultaten som man då uppfattade dem. Senare skedde en mer långsiktig

utvärdering. Den redovisas i kapitel 10. Här behandlas enbart de slutsatser som drogs

efter varje experiment och således låg till grund för en ny planeringscykel.

En av de primära frågorna arbetsgruppen behandlade vid dessa utvärderingar var frågan

huruvida man nått de syften man formulerat för sitt arbete. Syftena var något olika

formulerade. I stort innebar de dock:

1 att ge nyckelaktörerna en bra överblick av problemen och situationen2

2 att ge aktörerna underlag för att formulera och följa upp mål samt se till att

åtgärder vidtogs.

Resultatet av utvärderingarna var att vid de första experimentet på UNIT bedömdes det

första syftet uppnått. Det andra syftet nådde man dock ej alls. Vid experimentet på

PROCESS bedömdes det första syftet väl uppnått. Vad gäller det andra var man osäker

huruvida detta skulle nås. Förväntningarna var dock stora på ett positivt resultat. Vid det

avslutande experimentet på UNIT bedömdes det första syftet nöjaktigt uppfyllt. Även

i detta fall var man vid den första utvärderingen tveksam till andra delen av syftet. Vissa

konkreta resultat ha&e uppnåtts men mycket återstod.



257

I vart och ett av de tre fallen var alla aktörer som medverkat i arbetsgrupperna mycket

positivt inställda till såväl arbetssättet som de rapporter man producerat. Hos andra

nyckelaktörer i företagen var dock uppfattningarna blandade. På UNIT I hade man

misslyckats med förankringen hos ett par av de viktigaste personerna i förvaltnings

ledningen. Även om övriga i ledningen var relativt positivt inställda var dessa således

direkta motståndare. På PROCESS å andra sidan var huvuddelen av nyckelaktörerna

positiva och flera mycket positiva vid de första uppföljningsintervjuerna.

På UNIT II var inställningen betydligt mer positiv jämfört det tidigare experimentet.

Enbart ett par personer var negativa och då i betydligt mindre grad. Vid den avslutande

enkätundersökningen omfattande alla 74 nyckelaktörer, d v s chefer, arbetsledare,

fackklubbsrepresentanter etc ansåg t ex 73% att rapporten var ett bra komplement till

annan information. 80 % ansåg att företagsledningen skulle ha stor nytta av att arbeta

med detta och 64% att fackklubbarna skulle ha stor nytta. 68% ansåg att rapporten som

helhet var bra. M a o uttryckte huvuddelen av aktörerna en mycket positiv inställning

till arbetet.

Vad gäller de olika principerna sammanfattas de erfarenheter och slutsatser man hade

vid respektive experiment i nedanstående figur.



MEDVERKANDEPRINCIPEN
"the participative
principle"

HELHETSPRINCIPEN
"the holistic
principle"

KONTINUITETSPRINCIPEN
"the principle of
continuity"

UNIT I

l Medverkan från andra än
arbetsgrupp i mycket be
gränsad omfattning.

2 Tunga chefer ej medverkat
alls.

3 Externa aktörer ej med
verkat annat än genom
intervjuer.

-> Låt de andra planera
-> Få med de tunga cheferna
-> Gå direkt ut till de anst.

1 Går ej att särskilja sociala
politiska frågor från de af
färsmässiga och ekonomiska.

2 Planering ej ägt rum på de oli
ka nivåerna och funktioner.

-> Ta med ekonomiska och
affärsmässiga frågor

1 Planeringen låg nere i
långa perioder

-> Lämna delrapporter
-> Driv på arbetet

PROCESS

l Dåligt engagemang på
flera håll.

2 Facket svaga represen
tanter.

3 Bra aktivitet på arbets
platsträffar.

-> Bra uppläggning - finslipa
-> Fortsätt arbeta handlings-

inriktat

1 Slagsida mot personal
och andra interna frågor.

2 Integrering och koordi
nering drog ut på tiden.

3 Planering skett på alla
nivåer.

-> Bra uppläggning - finslipa
-> Probleminriktning
-> Tydligare prioritering av

viktiga områden

1 Kontinuerlig planering i
arbetsgruppen.

2 Planering enbart vid vissa
tillfällen i övriga enheter.

3 Planeringen drog ut på
tiden och blev ineffektiv.

-> Hyfsad uppläggning - finslipa
-> Driv på arbetet

UNIT II

l Vissa nyckelpersoner ej
engagerade i planeringen.

2 Dåligt engagemang på vissa
håll.

3 Arbetsgruppen för mycket i
centrum.

4 Bara liten del (10%) av per
nalen med i plan.arbetet.

-> Bra uppläggning - finslipa
-> Motivera bättre
-> Klargör rollerna

1 viss slagsida mot personal
och andra interna frågor.

2 Ambitiöst handlingsprog. för
hela företaget framtaget.

3 Centrala frågor överskuggas
av de små.

4 För stort område?

5 Planering ej på lägsta nivå
och ej på överordnad nivå.

-> Bra uppläggning - finslipa
-> Mot en strategisk plan

1 Utdragen och seg process.

2 Löpande uppföljning ägde
ej rum,.

-> Permanenta planeringen
i företagets struktur

Fi~ur_2~: Preliminära slutsatserefter respektiv~experi!!U!nt. (--~ = slutsats infö~_~,!,!naflfie e!El!!~ment)
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Hinder/svårigheter och stöd/underlättande faktorer

I samband med utvärderingsfaserna identifierade arbetsgrupperna med hjälp aven

kraftfåltsanalys vilka faktorer som utgjort svårigheter för respektive underlättat

planeringsprocessen. Sammanfattningen av detta redovisas i figur 24 nedan.

Kraftfåltsteorin (Lewin 1952) innebär enkelt uttryckt att det i ett socialt system finns

krafter som antingen driver på utvecklingen i en viss riktning eller hindrar denna

utveckling. För att nå ett framgångsrikt resultat krävs då att man på olika sätt söker

minska de bromsande krafterna och/eller förstärker de pådrivande stödjande krafterna.

Efter varje planeringscykel utfördes en analys av detta slag. Inför det följande

experimentet sökte man vidta förändringar i planeringssystemet så att förutsättningarna

skulle bli bättre för planeringsarbetet.

Innan vi drar några sammanfattande slutsatser av resultaten vill vi diskutera ett par av

de punkter som finns i sammanställningen nedan. Den första punkten är vad som är

etiketterat "låga förväntningar på nyttan". Flera tänkbara orsaker till detta hinder finns.

En är att de ansvariga utvecklingsgrupperna och forskarna hade varit dåliga marknads

förare av iden bakom planeringssystemet. Man hade kanske inte på ett klart sätt framfört

vad det hela gick ut på, vilken nytta man skulle kunna ha och framför allt vilka behov

det avsåg att tillfredsställa.

En andra tänkbar orsak är att den benämning man valt på planeringssystemet - Social

Planering och Rapportering - innehöll inte mindre än tre för vissa aktörer mer eller

mindre negativt värdeladdade begrepp. Socialt förknippades med socialvård och annat

välgörenhetsartat arbete. Planering låter byråkratiskt och krångligt. Rapportering till sist

låter som om man skulle meddela överheten de brister och felaktigheter som fanns.

En tredje tänkbar orsak kan vara att intresset för själva produkten var svag. Det vill säga

att de olika aktörernas behov var aven annan karaktär än de som detta planeringssystem

skulle kunna tillgodose. Produktionscheferna hade t ex sina viktigaste behov i att finna

medel för att styra och kontrollera produktionen så att den fungerade effektivare.

Fackklubbarna hade behov av att få medel för att förbättra löneläget o s v.
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Andra aktörer hade kanske de behov som planeringssystemet skulle tillgodose men var

tveksamma till denna specifika "produkts" möjligheter att tillgodose dem. Om en

företagsledare har sociala och politiska problem och behov av ett planeringssystem för

att bättre kunna hantera dessa är det kanske inte ett interaktivt system utan ett mer

proaktivt han söker. Det senare kanske bygger på en planeringsfilosofi som bättre passar

hans sätt att arbeta.

De hinder och stöd som beskrivs i sammanställningen nedan påminner i stor utsträckning

om vad som generellt brukar spegla organisationsförändrlngar (Håkansson 1991) eller

försök att med speciella program eller planer söka förändra ett företags inriktning (Beer

m fl 1990). Vissa skillnader finns dock som en följd just av den interaktiva karaktären

av arbetet.

Åtskilliga av punkterna i sammanställningen är likartade eller har beröringspunkter. När

dessa sammanfattas kommer genomslaget att bli kraftigare för de hinder som uppstod

vid den första planeringscykeln på UNIT och för de stödjande faktorerna vid den andra

planeringscykeln på UNIT: Orsaken till detta är att den första planeringscykeln mötte

de flesta och största hindren medan den tredje var den som fick starkaste stödet och där

igenom fungerade mest framgångsrikt.



HINDER

SVÅRIGHETER

STÖD

UNIT I

1 Låga förväntningar på
nyttan.

2 Arbetat för isolerat
och utan förankring.

3 Fel arbetsgrupps sam
mansättning.

4 Forskarna oklar roll.

5 Inget konkret handlings
program utformat.

6 Arbetssättet krångligt
och tidskrävande.

7 Skillnader i värderingar.

1 Arbetsgruppen har bildat
en plattform för bättre
samarbete i planerings
processen.

2 Problemorientering - vi
sion om att lösa dessa.

3 Arbetet kopplat till på
verkan av möjligheterna
till långsiktig överlevnad.

4 Prioritering och styrning
- vision om förbättring

PROCESS

1 Låga förväntningar på
nyttan.

2 Fel personer i utveck
lingsgruppen - ej till
räckligt tunga fackrep
resentanter.

3 Tids- och resursbrist.

4 Rollfördelning och grupp
dynamik i utvecklings
gruppen.

5 Förändrade planerings
förutsättningar.

1 Bra planeringsunderlag 
systematik, sammanställ
ning.

2 Bra samarbetsanda i ut
vecklingsgruppen.

3 Forskarna pådrivande och
neutrala.

4 Partsvis planering - led
ning och fackklubbar var
för sig.

5 Förväntningar om positiva
resultat.

UNIT II

1 Låga förväntningar hos
vissa nyckelpersoner.

2 Spänningar och konflikter
mellan parterna.

3 Saknades tung FL-represen
tant i utveckligsgruppen.

4 Tids- och resursbrist.

5 Omständliga planeringspro
cedurer.

6 Aktiv medverkan ej skapad.

7 Förändrade planeringsförut
sättningar (kris).

1 Stöd och tryck från chefer
och högre nivåer inom Indu
strigruppen.

2 Hög problemmedvetenhet.

3 Utvecklingsgrupp med starka
personer med rätt kompetens.

4 Aktiverande planeringspro
cedurer.

5 Stöd och drivkraft från
forskarna.

Figur 24: Sammanställning av hinder/stöd under de tre experimenten.
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Detta kapitel har byggt på de mer detaljerade beskrivningarna av experimenten i kapitel

5-7. Vi har sökt redovisa skillnader i den experimentella behandlingen genom att

jämföra företagens situation, planeringsprinciperna, uppläggningen av processen samt de

resultat och slutsatser som erhölls. Det totala arbetssättet innebar en inlärningsprocess

där man genom experimenten successivt vidareutvecklade såväl planeringsprinciperna

som planeringsprocessens uppläggning och verktyg. Det bör observeras att de data som

detta kapitel bygger på är de som framkom i direkt anslutning till respektive experiment.

När den djupare och mer långsiktiga analysen genomfördes framträder dock en något

annorlunda bild av resultaten. Detta redovisas närmare i kapitel 10.
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KAPITEL 9 DE STRATEGISKA FÖRLOPPEN

9.1 Inledning

Detta kapitel har två syften. Ett är att behandla den första av denna studies huvudfrågor

"Hur sker fonnulering, genomförande och förändring av företagets strategier gentemot

dess intressenter?" Det andra syftet är att närmare beskriva och analysera de strategiska

förloppen i de två företagen för att därigenom underlätta tolkningen av resultaten av

planeringsexperimenten.

Vi kommer att bygga analysen på den empiri som växte fram i samband med planerings

experimenten. I stora drag har händelutvecklingen och förloppen i företagen redovisats

i samband med beskrivningarna av respektive experiment i kapitel 5-7. Här redovisas

en mer detaljerad beskrivning och djupare analys mot bakgrund aven nännare

genomgång av företagens situation och utveckling. Analysen kommer att genomföras

med den rollföreställningsram och de frågor som utvecklades i kapitel 2. Syftet är

således även att pröva föreställningsramen för att söka bedöma om den underlättar

förståelsen av företagens situation.

Båda företagen utsattes för kraftiga turbulenser i miljön och hamnade i akuta kris

situationer. En diskussion av varför de råkade in i dessa situationer samt vilka strategier

de använda för att ta sig ur dem kommer att föras. Speciell uppmärksamhet ges de

sociala och politiska frågorna i detta sammanhang.
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Kapitlet inleds med att vi rekapitulerar huvuddragen i rollföreställningsramen. Därefter

analyseras de två företagen var för sig med hjälp av verktygen i modellen. Kapitlet

avslutas med att vi gör vissa jämförelser mellan företagen samt har en sammanfattande

diskussion.

9.2 Rollperspektivet

I kapitel två har vi redovisat vår föreställningsram och företags teori. Här kommer vi att

redovisa huvuddragen i denna. Vi betraktar företag som en arena för en koalition av

olika aktörer. Dessa har ett resurs- och infonnationsutbyte med företaget. Grundat på

dessa resursberoenden har de större eller mindre makt i koalitionen. Utanför koalitionen

finns vissa aktörer som är viktiga då de kan påverka företagets resursutbyte med andra

aktörer.

Företaget har en rolluppsättning - role set - med en roll för varje aktör. Rollen består av

de normativa och prediktiva förväntningarna på företaget. Dessa förväntningar, som

avser de strategiska aktivitetsområdena i företaget, är de avgörande styrfaktorerna för

företaget. Företagsledningen tar emot och agerar med hänsyn till dessa förväntningar och

söker själv påverka de andra aktörernas förväntningar.

I en dylik rolluppsättning förekommer ett antal potentiella rollkonflikter. En del av dessa

är "inter-role"-konflikter grundande på att olika aktörer i koalitionen har olika nonnativa

förväntningar på en viss aspekt av företagets verksamhet. Andra är av "intra-role"

karaktär, dvs att en aktörs nonnativa förväntningar ej stämmer överens med dennes

prediktiva förväntningar.

Rollkonflikter som ej får någon lösning riskerar att utlösa allvarliga legitimitetskriser för

företagsledningen eller hela koalitionen. Företagsledningens uppgift är att säkerställa

denna legitimitet. Därigenom säkras de resursflöden som krävs för att företaget skall

kunna utvecklas och överleva. Detta åstadkommer man genom att med en övergripande

vision som utgångspunkt utforma och genomföra strategier gentemot olika intressenter

såväl i koalitionen som utanför.
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För att företaget skall lyckas hantera rollkonflikterna genom lämpliga strategier är enligt

vår uppfattning dess kognitiva förmåga eller uppmärksamhet av avgörande betydelse.

9.3 Det strategiska förloppet i PROCESS

Vi kommer här att beskriva händelseutvecklingen i PROCESS. Vi inleder med att

behandla rollsystemet, rollkonflikter och strategier strax före eller vid inledningen av vår

studie. Därefter behandlar vi de förändringar som ägde rum parallellt med vårt arbete

och slutligen hur en delvis ny situation etablerades. Vid denna beskrivning och analys

använder vi den föreställningsram som behandlats i ovanstående avsnitt. Analysen

kommer att fokuseras mot de viktigaste aktörerna i och utanför koalitionen.

9.3.1 PROCESS situation åren före vår studie

PROCESS hade under de första ljugo verksamhetsåren haft en stabil utveckling.

Omsättning och resultat växte varje år. I slutet av 60-talet förändrades företagets

inriktning. Man investerade i en betydligt utökad produktionskapacitet, började en

omfattande exportsatsning samt etablerade ett samarbetsavtal med en konkurrent för att

säkerställa tekniskt know-how. Den årliga omsättningen ökade från ca 10 Mkr under

senare delen av 60-talet till 65 Mkr i mitten av 70-talet. Exporten stod med 80% av

omsättningen för merparten av denna försäljningsökning. Under slutet av 60-talet var

PROCESS resultat före dispositioner nära noll. Efter intrimning av den nya produktions

anläggningen steg resultatet till drygt 1,5 Mkr i början av 70-talet. I samband med

oljekrisen 1973 började råvarukostnaderna stiga kraftigt. En ökad exportförsäljning

kunde ej kompensera detta. I mitten av 70-talet var förlusterna ca 6 Mkr/år.

År 2 och 3 hade företaget huvudsakligen följande aktörer i koalitionen: ägare

(Industrigruppen AB), anställda, kunder i USA, kunder i Sverige, övriga kunder på

exportmarknaden, den för beredskapsplanering ansvariga statliga myndigheten, leve

rantörer och företagsledning.

Ägarna hade under ett par år fått tillskjuta ett par miljoner per år i koncernbidrag. Man

hade en representant i företagets styrelse. Det huvudsakliga informationsutbytet skedde

mellan denne och PROCESS' VD. Man hade kontakter ca två gånger i månaden. De
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prediktiva förväntningarna innebar att man inte hade full tilltro till företagsledningens

uppgifter att resultatet skulle förbättras. Snarare ansåg man att om inget drastiskt gjordes

skulle förlusterna öka. De normativa förväntningarna var att man inte ville tillskjuta

ytterligare ekonomiska medel utan att företaget nlåste klara sig själv. För detta krävdes

enligt deras uppfattning åtgärder i produkt-/marknadsmixen och förändringar i

företagsledningen: "Ett par svaga kort behövde bytas ut". "PROCESS ledning beter sig

mer som ärrlbetsmän än som företagare. Det är ingen riktig vitalitet, drivkraft eller lust

till goda affärer. De har förlitat sig på att staten behöver företaget."

Ägarna hade förklarat att man, om inte resultaten förbättrades, var beredda att sälja

företaget. Ägarnas maktposition var stark. Dels tillsköt man ekonomiska resurser (vilket

man hotade att avbryta) och dels kunde man göra förändringar i företagets ledning.

PROCESS strategi gentemot Industrigruppen var en relativt passivanpassningsstrategi.

När Industrigruppen ställde krav på att man skulle ta in en konsult för att gå igenom

företages verksamhet gjorde man det. När de frågade om man ville medverka i detta

projekt gjorde man det. När Industrigruppen efter en tid krävde försäljning av företaget

var det ledningen inom PROCESS som sökte genomföra denna ide osv.

Kunderna på den svenska marknaden stod för ca 1/4 av omsättningen. Denna del var

lönsam för PROCESS. Informationsutbytet skedde dels vid kundbesök av PROCESS

säljare och servicepersonal och dels vid vissa seminarier och kurser som företaget

ordnade. Kunderna tecknade årskontrakt och avropade produkterna med jämna

mellanrum. PROCESS priser var något högre än konkurrenternas. I allt större

utsträckning hade kunderna börjat få negativa prediktiva förväntningar vad gäller

PROCESS produktkvalitet och prisnivå. De normativa förväntningarna var i huvudsak

just hög kvalitet och priser i nivå med de utländska företagen. Då köpen avsåg års

kontrakt och gjordes samlat av centrala inköpsorgan märktes en förlorad affär relativt

mycket. Dessa kunder hade således viss maktposition. Under senare tid hade PROCESS

även förlorat ett par stora order. Inom företaget pågick en debatt om att gå ifrån den

anpassningsstrategi man hade haft mot en mer politisk strategi. Man övervägde att söka

påverka staten att av beredskapsskäl införa tvingande regler för kunderna att köpa

svenska produkter.
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Kunderna på USA-marknaden stod för 50% av omsättningen. PROCESS hade stora

förluster på denna verksamhet. Kunderna var egentligen bara en då all försäljning och

distribution på den amerikanska marknaden skedde via ett speciellt bolag. Med detta

hade PROCESS ett 10-mgt kontrakt. Detta innebar att man åtog sig att leverera till ett

pris som i dollar skulle utgöra 50% av vad den största amerikanska konkurrenten tog i

konsumentledet. Informationsutbytet var inte omfattande. Man hade ett par kontakter om

året på företagsledningsnivå. USA-kundernas prediktiva förväntningar var att man

började ana att PROCESS inte skulle kunna leverera med förluster hur länge som helst.

De normativa förväntningarna framställdes tydligt - följ avtalet! Deras maktposition upp

fattade PROCESS ledning som stark. Grunden för den fanns i avtalet som det var svårt

att komma ur. PROCESS hade undersökt möjligheterna att bryta detta och fått uppfatt

ning att det skulle kosta PROCESS 12 Mkr. Försäljningen till denna kund utgjorde så

stor andel av PROCESS omsättning att ledningen bedömde att det skulle vara svårt att

kompensera ett sådant bortfall. Försök hade således gjorts att ändra den rådande

anpassningsstrategin till en koordinationsstrategi. Detta hade man dock ej lyckats med.

USA-kunden var inte intresserad av att förhandla.

Övriga kunder på Exportmarknaden svarade för 35% av omsättningen. Denna del hade

varierande lönsamhet. I stort sett gick den ihop. På denna marknad sålde man via en

agent i respektive land. PROCESS-produkterna positionerades som lågprisprodukter med

god kvalitet. Förväntningarna hos agenterna var att rådande relationer skulle bestå. Deras

maktposition visavi PROCESS var relativt svag. Möjligheter fanns för PROCESS att

hitta andra distributionskanaler. PROCESS strategi gentemot denna aktörskategori var

en informationsstrategi.

Leverantörerna stod för vissa halvfabrikat. Dessa utgjorde 57% av försäljningsvärdet.

Råvarupriserna fluktuerade kraftigt. Någon närmare samverkan mellan PROCESS och

leverantörerna fanns ej. Några speciella förväntningar annat än att PROCESS följde och

borde följa normal affärspraxis fanns inte. Leverantörerna hade ej stor makt då

PROCESS kunde söka alternativa leverantörer på den internationella marknaden.

PROCESS strategier mot leverantörerna var av anpassningskaraktär.
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Med Konkurrenten XX hade PROCESS ett know-how-avtal. PROCESS köpte tillverk

ningskunnande för 4-5 Mkr per år av XX. Avtalet innebar att PROCESS betalade en viss

procent av förs äljningsintäkterna. Infonnationsutbytet innebar att man erhöll till

verkningsbeskrivningar för vissa produkter. Vid behov tog man även kontakt med XXs

tekniker för att få råd i produktutvecklings- och produktionsfrågor. PROCESS dotter

bolag var agent för XXs produkter i Sverige. Detta innebar således att det fanns en

intern konkurrens inom PROCESS-gruppen. XX tjänade troligen mer på know-how

avtalet, vilket var en god affår, än på sina egna produkter på den svenska marknaden.

De prediktiva och normativa förväntningarna var att den rådande relationen skulle bestå.

XXs maktposition visavi PROCESS var relativt stark. På lång sikt var det avgörande för

PROCESS att ha tillgång till XXs tekniska kunnande. Teknologiska genombrott inom

branschen hade inträffat ett par gånger tidigare. PROCESS hade inte så stora egna FoU

resurser att de själva kunde följa med i utvecklingen. PROCESS strategi gentemot XX

var av koordineringskaraktär.

De 220 anställda bidrog med arbete, ideer etc till PROCESS utveckling. Lönerna

motsvarade 20% av försäljningsintäkterna. Man hade en relativt nära och öppen

samverkan. Företagsledningen och representanter för fackklubbarnas styrelse träffades

i form av informationsmöten ett par gånger i månaden. På avdelningarna fanns

arbetsplatsträffar, vilka dock inte alltid fungerade. De nonnativa förväntningarna hos

denna aktörsgrupp var att PROCESS skulle fortsätta att vara den trygga arbetsplats med

relativt goda löner den dittills hade varit. Dessutom förväntade man sig en aktiv

personalpolitik med medinflytande och förbättringar av anställningsvillkor. De prediktiva

förväntningarna var blandade. Merparten trodde att det skulle fortsätta som förut, men

en liten grupp välinformerade hade hört nyheten om att Industrigruppen inte längre

accepterade förlusterna. De anställdas n1akt var relativt stor. Den var grundad både på

MBL samt på att många var nyckelpersoner med unik kompetens som man inte utan

stora svårigheter kunde ersätta när någon slutade. PROCESS strategi gentemot de an

ställda var en infonnations- och anpassningsstrategi.

Med den statliga myndighet som ansvarade för beredskapsplaneringen inom PROCESS

område hade man ett flerårigt kontrakt. Detta innebar att PROCESS, mot ekonomisk

ersättning skulle upprätthålla viss produktionskapacitet samt lagerhålla en del halv-
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fabrikat. Överenskommelsen med denna myndighet stod som en garant för PROCESS

verksamhet. Via denna aktör hade n1an måhända tillgång till en större kassakista (staten)

om så skulle erfordras. De prediktiva och normativa förväntningarna på PROCESS var

att man skulle hålla detta avtal. Myndighetens maktposition vara relativt stark. Den stod

inte för någon större del av PROCESS intäkter, men den legitimerade hela PROCESS

verksamhet inför andra myndigheter, staten osv. PROCESS ledning hade primärt en

anpassningsstrategi även gentemot denna aktör. Då och då använde man dock en

undvikande strategi i samband med att företaget "lånade" ur beredskapsmyndighetens

lager utan att tala om detta.

9.3.2 Händelseutvecklingen i PROCESS under vår studie

Av ovan framgår att det fanns ett antal rollkonflikter som PROCESS stod mitt uppe i.

De väsentligaste intrarollkonflikterna, dvs skillnader mellan en aktörs normativa och

prediktiva förväntningar, fanns hos ägarna och hos vissa kunder, främst på den svenska

marknaden. Framför allt var det ägaren som menade att det ekonomiska utfallet inte var

det n1an krävde. De hotade därför med att om inte kraftfulla åtgärder vidtogs dra sig ur

koalitionen, dvs sälja företaget. Kunderna å andra sidan menade att produktkvalitet och

priser ej motsvarade deras normativa förväntningar. I allt större utsträckning började de

därför vända sig till andra leverantörer. År 3 minskade således t ex PROCESS

försäljning med ca 12% i volym. De primära interrollkonflikterna avsåg hur man skulle

agera på USA-marknaden. Vissa av nyckelaktörerna menade att den rådande relationen

till agenten i USA skapade en trygg avsättning för hälften av företagets produktion,

medan andra menade att detta täckningsbidragssynsätt skapade stora ekonomiska

problem för företaget. De senare önskade således att man skulle välja mer av egna

aktiva strategier för att nå den nordamerikanska marknaden.

Ledningen för PROCESS uppmärksammade dessa konflikter och vidtog vissa åtgärder.

Den första var att utforma en strategisk plan för företaget. Detta arbete påbörjades under

sommaren år 2 och avslutades under våren år 3. Arbetet med den strategiska planen

skedde i ledningsgruppen för företaget med hjälp av konsult. I detta medverkade även

representanter för de fackliga organisationerna.
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Planen innebar en kraftig förändring jämfört tidigare affärsid6 och strategi. Den vision

man nu formulerade var att bli ledande i Norden på sina tre produktområden samt en

betydande försäljning till vissa prioriterade utländska marknader. Handlingsprogrammet

innehöll förändringar i produkt-/marknadsmixen från det dominerande produktområdet

till de två som var i tillväxt, satsning på ökat eget tekniskt know-how samt ett nytt avtal

med XX, förändringar i organisationen (sammanslagning av PROCESS och dotter

bolaget), försök att förhandla fram ett nytt avtal med agenten på USA-marknaden, avtal

och ömsesidigt åtagande visavi den berörda beredskapsmyndigheten samt kundoriente

ring av marknadsorganisationen. Planen innebar även att man skulle bibehålla nuvarande

produktionsanläggning och ej investera i utökade kapacitet samt att företagets ekonomi

styrning skulle förbättras.

Bakgrunden till förändringarna i produktmixen var att täckningsbidraget var betydligt

högre (4 ggr) för de två "frågetecknen" (tillväxtprodukterna) jämfört den stora volympro

dukten. Efter att planen fastställts genomfördes vissa marginella förändringar.

Diskussioner började föras om hur sammanslagningen med dotterbolaget skulle ske.

Produktchefer anställdes för de två produktområdena man skall satsa på. Några radikala

förändringar genomfördes dock ej. Alla väntade men företagsledningen agerade inte. Den

föreföll vara mer eller mindre handlingsförlamad. Ingen förstod riktigt varför.

Förlusterna ökade successivt under år 3 samtidigt som försäljningen minskade.

Fortfarande var allt lugnt och stilla så när som hos ägarna och företagsledningen. De

normativa förväntningar företagsledningen inofficiellt hade, tycks ha varit att företaget

skulle ha en lugn tillvaro med ett resultat strax över noll. Ledningens prediktiva för

väntningar var emellertid att det knappast skulle utvecklas vare sig så eller som man

tänkt sig i den strategiska planen. Även hos dem växte således fram en intrarollkonflikt

vilken till en början innebar handlingsförlamning. När trycket från de övriga aktörerna

blev tillräckligt starkt framtvingades dock ett antal åtgärder.

Den nya vision man då presenterade var att företaget skulle säljas till konkurrenten XX.

I början av år 4 inleddes förhandlingar med XX om en försäljning av PROCESS. Dessa

pågick under våren. Ägarna och de fackliga organisationerna fick under tystnadsplikt

information om att förhandlingarna pågick. Förlusterna ökade successivt. Den allt
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tydligare vision som växte fram var att PROCESS vid en fösäljning skulle bli en

renodlad produktionsenhet inom XX-koncernen utan egna FoU-resurser. Trimning av

produktionsapparaten med viss minskning av personalstyrkan vara trolig. XX ställde

hårda krav för att ta över företaget. Man krävde 40-60 Mkr för ett övertagande. Fack

klubbsstyrelserna led under tystnadsplikten. Ryktesspridningen och oron växte. Den nya

visionen stämde väl överens med ägarnas. Man hade inget emot en försäljning utan

menande tvärtom att det troligen var enda lösningen. I början av juni fick en av

lokaltidningarna tips om att något var på gång och skreven artikel. Samtidigt kallade

de fackliga organisationerna in en löntagarkonsult. Snabbt steg spänningarna och

konflikterna i systemet. Ett antal nya intressenter trädde in på arenan. Det var en lokal

opinion i fonn av kommun, lokala rik'sdagsmän och massmedia på orten. Regeringen var

ytterligare en intressent som började ta del i spelet. Besök på företaget skedde t ex av

handelsministern.

Två läger växte fram. I det ena lägret lierade sig fackklubbar, kommunledning,

massmedia och lokala politiker, dvs företrädare för sysselsättningsfrågorna, beredskaps

aspekterna samt allmänt "radikala" krafter som var motståndare till multinationella

företag. Löntagarkonsultens förslag innebar att man i stället för en försäljning skulle

undersöka samarbetsmöjligheter med andra svenska företag. Han hade dock viss

förståelse för företagets beskurna handlingsfrihet. I andra lägret fanns ägarna, regeringen

och PROCESS ledning vilka menade att en försäljning var enda sättet att rädda

företaget. De strategier företagets ledning hade för att klara ut de akuta rollkonflikter

som uppstått var undvikandestrategier, dvs man sökte spela ut olika intressenter mot

varandra, hävdade att man hade begränsad handlingsfrihet samt hemlighöll viss

information. Under början av hösten begärde fackklubbarna att VD skulle bytas ut.

Ägarna agerade gentemot detta förslag med att tillsätta en sk "ägarkonsult" för stöd åt

VD. Denne fick i praktiken VDs roll.

Under hösten år 4 pågick intensiva förhandlingar med XX samt försök att med

informationsstrategier och politiska strategier påverka förväntningarna hos dem som

opponerade sig mot försäljningen. Då de båda lägren menade att regeringen hade ett

avgörande inflytande sökte var och en med olika former av uppvaktningar och andra

politiska strategier påverka regeringens inställning. Inom regeringskansliet blev i början
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av år 5 beslutet att nedläggning inte var ett tänkbart alternativ. Det skulle kosta för

mycket att av beredskapsskäl lagra motsvarande produkter i landet.

I böljan av mars fick Industrigruppen följande besked från XX:

"Brev från XX till Industrigruppen den 16 februari 19XX:

Redan från början hade vi gjort ett övertagande av PROCESS avhängigt av att
fackföreningarna gav upp sitt motstånd mot en sådan överenskommelse. Som
vi uttryckligen meddelade i vårt brev av den 6 november, skulle Industri
gruppen ombesölja att detta villkor uppfylldes och därför uppta förhandlingar
med fackföreningarna med detta som mål.

I ovannämnda brev medger ni att ni inte har lyckats förmå fackföreningarna att
acceptera att XX övertar PROCESS och ni uppmanar oss därför att ta kontakt
med fackföreningarna för att förmå dem att ge upp sitt motstånd. Enligt er
uppfattning skulle fortsatta förhandlingar vara meningslösa om XX inte lyckas
sälja iden om övertagande till fackföreningarna.

Artiklar i svensk press under senaste tiden visar klart att fackföreningarna starkt
motsätter sig att XX övertar PROCESS och att vissa partier också synes ha
gjort en politisk fråga av detta. I egenskap av ett utlandsbaserat multinationellt
företag skulle vi ytterst ogärna vilja bli inblandade i vad vi skulle vilja kalla en
opinionsstrid. Vi måste ta mycket stor hänsyn till vårt världsomspännande rykte
och vi fruktar att ett köpslående med de svenska fackföreningarna på detta
stadium oundvikligen skulle bli till förfång till vårt rykte.

Även om vi skulle lyckas övertyga fackföreningarna att acceptera att XX
övertar PROCESS är vi oroliga för vad framtiden kan medföra. Det klimat som
har skapats kring övertagandediskussionerna är uppenbarligen så spänt att vi
kan frukta kontinuerliga besvär så fort som vi skulle börja att arbeta vid
PROCESS.

Vi måste därför motvilligt meddela er att det, under dessa omständigheter, inte
finns någon anledning att fortsätta förhandlingarna.

Högaktningsfullt
NN
Vice Chairman"

9.3.3 Den fortsatta utvecklingen • en ny vision förankras

Under sommaren år 5 tillträdde en ny VD. Fackklubbarna protesterade inledningsvis då

de menade att han var okänd och inte tycktes ha branschkunskaper. Man fann sig dock

i detta. Under de närmaste månaderna formulerade VD en ny vision för företaget. Denna

innebar kortfattat:
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1. Säkerställ överlevnaden den närmaste tiden genom att förhandla fram ca

40 Mkr totalt under de närmaste tre åren som beredskaps- och investeringsstöd.

Dessa förhandlingar förs med den centrala beredskapsmyndigheten, regeringen

och riksdagen.

2. Bryt upp avtalet med USA-agenten. Gå ur den marknaden tills vidare trots ett

kraftigt produktionsbortfall.

3. Satsa resurser på att bygga upp nya exportmarknader.

4. Lägg ner utvecklingen av ett av de nya produktområdena.

5. Stärk ställningen på den svenska marknaden med bättre service, kundorientering

etc.

6. Skriv ett nytt know-how-avtal med XX.

7. Bibehåll antalet anställda. I avvaktan på att exportsatsningen ger volymresultat

sysselsätts viss del av personalen med att lånas ut på entreprenad till andra

företag samt att förbättra arbetsmiljön i fabriken.

Vid en enkätundersökning år 5/6 framkom att detta handlingsprogram hade starkt stöd

bland aktörerna i företaget. Den enda punkten man var tveksam till var att lägga ned det

ena av de nya produktområdena.

De nya strategierna visade sig mycket framgångsrika. Redan år 6 hade man ett positivt

resultat på 6,7 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt. De två följande åren var lysande

med höga vinstsiffror och starkt stegrad försäljning. Avkastningen på det egna kapitalet

låg t ex på 70-100% år 7 och 8. PROCESS, som år 4 hade ett negativt värde på 40 Mkr

(dvs vad ägarna var beredda att betala för en försäljning eller en nedläggning), var redan

efter ett par år enligt VD värt ca 100 Mkr.

De 40 Mkr man erhållit som garanti från den statliga beredskapsmyndigheten behövde

man inte röra. År 8 kunde man lämna 12 Mkr i koncernbidrag till Industrigruppen AB.

Man startade ett eget bolag för att penetrera USA-marknaden. Exporten steg kraftigt till

över 90% av den totala produktionen. Den nya ledningen hade lyckats formulera en

vision för företaget som alla aktörer i koalitionen hade förtroende för.
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Sammanfattande diskussion

Ett par faktorer i den ovan beskrivna utvecklingen är av speciellt intresse för denna

studie. Det visar sig för det första att effekterna av den strategiska plan man arbetat med

under i stort samma period som vårt arbete hade varit begränsade. Vid intervjuerna

framkom att företagsledningens förväntningar inte överensstämde med den strategiska

plan man arbetat fram. Ett exempel var att flera personer i ledningen uppfattade företa

gets affårside som "ett beredskapsföretag för att tillgodose samhällets behov av denna

produkt i en krissituation" snarare än "att bli ledande i Norden på ..." Ett annat exempel

var att flera menade att det viktigaste beslutet man borde fatta det närmaste året var att

investera i en ny produktionsanläggning med utökad kapacitet, dvs precis tvärtemot

beslutet i den strategiska planen. Man hade även svag tilltro till de egna FoU-resursernas

möjligheter att ta fram nya produkter av tillräckligt hög kvalitet. Vid ett tillfälle hade

man haft "tur" och lyckats få fram god kvalitet på en av produkterna. Alla övriga och

senare försök misslyckades.

För det andra hade den tidigare ledningen i och för sig en god bild av de förväntningar

som riktades på den från olika aktörer. Den nya ledningen hade i princip samma bild.

Utfallen blev ändock helt olika. Detta kan tas som ett tecken på att själva uppmärksam

heten kanske inte är den avgörande delen aven lednings förmåga att formulera fram

gångsrika intressentstrategier.

Den tidigare ledningens agerande hade ursprungligen karaktären avanpassningsstrategier.

Detta hade i sin tur inneburit att handlingsfriheten blev beskuren. Den nya ledningen

agerade med i huvudsak dominansstrategier och i viss utsträckning med politiska och

infonnationsstrategier. Genom att vidta ett antal åtgärder lyckades man minska den makt

ett antal av aktörerna i koalitionen haft. Detta gav större rörelseutryn1me för ledningen.

Med referens till den första frågan i slutet av kapitel 2 förefaller det oss som om den

förra företagsledningen inte lyckades formulera en vision för företaget så att dess egna

normativa och prediktiva förväntningar stämde överens. Den blev handlingsförlamad 

en personlig legitimitetskrls. Lösningen för deras del kom när den fick ändrade visioner

i och med att ägarna sökte sälja företaget. Då blev den handlingskraftig igen.
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Den andra frågan gällde vad ledningen skulle göra om den inte lyckades utforma sådana

strategier att de prediktiva och normativa förväntningarna hos aktörerna i koalitionen

stämde överens. Vad som hände var att ledningen råkade in i en legitimitetskris där både

ägarna och de anställda ville byta ut VD, kunderna lämnade företaget osv.

Den tredje frågan avsåg om ledningen inte lyckades utforma sådana strategier för viktiga

intressenter i omvärlden att dessas normativa och prediktiva förväntningar på företaget

stämde överens. Skulle koalitionen råka i kris genom att intressenterna gick in och sökte

påverka resursutbytena - dvs en legitimitetskris för koalitionen. Tydliga exempel på detta

fanns i form av regeringens agerande samt lokala massmedias och konkurrenternas

beteende. De sistnämnda sökte exempelvis omedelbart gå in och ta över marknadsan

delar när PROCESS hamnade i kris.

Den fjärde frågan var om det avgörande för företagets förmåga att bygga upp lämpliga

visioner och strategier var den kognitiva förmågan, dvs förmågan att uppfatta andras

förväntningar, tolka dessa och att agera utifrån dem. På denna punkt blev vi osäkra.

Indikatorer fanns på att det var andra faktorer t ex handlingskraft och övertalnings

förmåga som var de kritiska.

Innan vi går djupare in och analyserar frågorna kring förändringsförloppen etc skall vi

på ett liknande sätt studera UNITs situation och agerande i ett liknande läge.

9.4

9.4.1

UNIT

UNITs situation åren före vår studie

Bruket vid UNIT etablerades för ett par hundra år sedan. Under de gångna århundranden

har radikala omorienteringar skett vid flera tillfällen. Det senaste var i slutet av 50-talet

då "fabriken" byggdes för att ersätta en nedlagd verksamhet. Under 60-talet var UNIT

framgångsrikt. Man expanderade kraftigt med exempelvis omfattande rekrytering av

utländsk arbetskraft. Under 70-talets första hälft var verksamheten mycket lönsam.
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I UNITs koalition fanns år 1 följande primära aktörskategorier: ägaren (koncernen),

anställda, kommunen och företagsledningen. Kunder, konkurrenter och leverantörer

hanterades av Koncernen och kan dänned sägas ej ingå i UNITs koalition utan var mer

av intressenter utanför denna.

Koncernen var den dominerande aktören. Via den gick i pnnclp alla väsentliga

utbytesrelationer med omvärlden. I koncernen fanns t ex marknadsenheterna, där fanns

finansiella tillgångar för investeringar och där fanns managementresurser. Informationen

mellan koncernen och UNIT var relativt välutvecklad. Samverkansorgan och projekt

grupper fanns för olika områden. Genom att ett par av de fackliga representanterna på

UNIT även var med i viktiga organ på koncernnivå, t ex styrelsen, hade man relativt god

ömsesidig information. Det skall dock noteras att VD aldrig hade besökt anläggningen

samt att divisionschefen var där ca en gång per år.

Koncernens prediktiva förväntningar på UNIT var blandade. Man visste genom olika

utredningar att det var en stor överkapacitet i Europa på det produktområde inom vilket

"fabriken" vid UNIT verkade. På grund av att andra produkter med ny teknologi tog

över och på grund av allmän nedgång i efterfrågan hos kunderna minskade den totala

efterfrågan med ca 10% per år. Produkten var dessutom starkt konjunkturkänslig. Med

andra ord var man på koncernen säker på att UNIT inte var något framtidSlöfte. Dock

visste man att UNITs produktionsanläggning var den största och modernaste i Europa.

Den hade därigenom förutsättningar att vara mest kostnadseffektiv. Även "verkets"

produktområde fanns på en marknad som var svagt minskande och starkt konjunktur

beroende. Det fanns dock inga överetableringar och marknaden kunde aldrig försvinna

helt. Man ansåg att UNIT hade relativt bra chefer och god samverkan mellan .ledning

och fackklubbar. I dessa avseenden bedömde man UNIT som sin bästa förvaltning.

I koncernen fattades i stort sett alla taktiska, strategiska och normativa beslut avseende

UNIT. Man gav i princip direktiv om att producera vissa kvantiteter till vissa kostnader.

Det gick ej att på ett meningsfyllt sätt beräkna något ekonomiskt resultat för UNIT. De

nonnativa förväntningarna var således att man skulle följa dessa beslut och producera

till lägsta möjliga kostnad. Koncernens makt över UNIT var i stort sett total. Man kunde
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helt kontrollera alla viktiga resursflöden. Detta innebar att aktörsrelationer (resurs- och

infonnationsutbyten) med leverantörer, konkurrenter och kunder hanterades för UNITs

räkning av koncernen.

Koncernen använde ett antal strategier för att söka ta sig ur sin besvärliga situation. Dels

hade man använt en dominansstrategi genom att integrera framåt och förvärva ett antal

storkunder inom UNITS område. Det visade sig dock att man förlorade pengar på dessa

varför de såldes efter några år. Därefter hade man i olika omgångar använt försök till

koordinationsstrategier för att tillsammans med andra företag i branschen minska

produktionskapaciteten. Dessa försök hade varit fruktlösa.

Ett annat dilemma var råvarubristen. Genom brist på råvara (speciellt i högkonjunkturer)

trissades priserna upp. Det blev därigenom svårt att hålla en kostnadsnivå jämförbar med

utländska konkurrenters. Försök att med dominansstrategier köpa upp eller gå samman

med ett företag som hade råvara misslyckades. Med detta företag utvecklades dock en

koordinationsstrategi som byggde på ömsesidig samverkan.

På utländska marknader sålde man ofta till dumpningspriser för att upprätthålla

sysselsättningen och utnyttja produktionskapaciteten. Exportpriserna låg ofta 30-40%

under de priser man tog på den svenska marknaden. Med olika politiska strategier

gentemot EG-myndigheter och handelsdepartementet i Sverige fick man försvara detta

förhållande vid flera tillfällen.

För koncernen blev situationen alltmer kritisk. En markant intrarollkonflikt fanns mellan

att å enda sidan bevara sysselsättning och verksamhet vid UNIT och å andra sidan agera

på ett affärsmässigt och företagsekonomiskt sunt sätt.

UNITs strategi gentemot koncernen var en anpassnings- och informationsstrategi. Då

det var av vikt för UNITs överlevnad att få investeringsmedel och produktionskvoter

sökte man på olika sätt skapa positiva prediktiva förväntningar på UNIT hos koncernen.
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De över 600 anställda vid UNIT bidrog med arbetskraftsresurser till företaget. Genom

ett relativt välutvecklat samverkanssystem hade man goda möjligheter till informations

utbyte med de ca 10% som var aktiva i detta system. Samhället i vilket UNIT var

lokaliserat, var dessutom litet varför de flesta kände varandra väl. De anställdas

prediktiva förväntningar var att UNIT skulle fortsätta som förut. Ingen större oro fanns

för sysselsättningen. De normativa förväntningarna innebar att man skulle bibehålla

sysselsättningen, ha samma löneutveckling som andra företag samt en god arbetsmiljö.

En klar intrarollkonflikt hade växt fram vad gäller arbetsmiljön. De normativa

förväntningarna var att man skulle ta bort en stor del av de ergonomiskt dåliga

arbetsplatserna samt att förbättra luften i "fabriken". Ofta låg man över vissa gräns

värden vad gällde luftföroreningar. De prediktiva förväntningarna var speciellt avseende

"fabriken" att man inte räknade med att några radikala förbättringar skulle kunna ske.

Ytterligare kraftiga intrarollkonflikter tycktes dessutom ha funnits med tanke på att

frånvaron var hög och personalomsättningen stor. Enbart arbetsmiljöproblemen räckte

inte för att förklara detta. En orsak kunde tänkas vara att de anställda upplevde sig

behandlade som produktionsfaktorer vilket de inte förväntade sig.

De anställdas makt var förvånansvärt stor. Detta hade primärt sin grund i att det under

60- och början av 70-talet varit brist på arbetskraft. De anställda var dessutom en av de

få faktorer ledningen kunde påverka för att minska produktionskostnaderna. Om

frånvaron steg, folk slarvade etc blev konsekvenserna stora för UNITs strama kostnads

budget. UNITs strategi gentemot de anställda var en undvikandestrategi när det gällde

arbetsmiljön i fabriken. Man hävdade t ex att problemen tekniskt inte gick att lösa eller

alternativt att det blev för dyrt. "Då får vi lägga ner verksamheten." Förvaltningschefen

företrädde i övrigt en koordinationsstrategi. Fackklubbarna fick t ex sitta med i

förvaltningsledningen. Flera av de övriga cheferna använde sig av förträngnings

strategier.

Kommunen försåg UNIT med den samhällsservice man behövde. Exempelvis hade

bristen på bostäder tidvis varit stor. På krav från UNIT byggde man dylika. När man

började anställa kvinnor i fabriken byggdes ett daghem. UNIT var å andra sidan

kommunens trygga sysselsättningsbas. 40% av de yrkesverksamma i kommunen arbetade
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vid UNIT. Kommunens prediktiva förväntningar var att UNIT skulle bli kvar. Man

räknade dock inte med någon expansion på UNIT utan sökte locka nya företag och

verksamheter till orten. De normativa förväntningarna var att man skulle bibehålla

sysselsättningen. Kommunens makt gentemot UNIT var inte särskilt stor. Snarare var

det kommunledningen som fick gå i UNITs spår. UNITs strategier gentemot kommunen

var en informationsstrategi och i vissa fall under senare tid en koordinationsstrategi. Man

sökte t ex tillsammans lösa vissa energi- och vägproblem.

9.4.2 Händelseutvecklingen i UNIT under vår studie

Under en konjunktursvacka år 3 blev läget besvärligt för koncernen. I valet mellan att

lägga ned "fabriken" på UNIT eller en anläggning i Norrland valde man att lägga ned

i Norrland. Den anläggningen låg i närheten aven större stad samt hade färre anställda

(ca 100 färre än UNIT). En lokal opinion kraftsamlade dock resurser för att förhindra

den beslutade nedläggningen. Riksdagsmän skrev motioner osv. Regeringen ansåg sig

tvungen att ingripa. Nedläggningen blev stoppad och genomfördes inte.

UNITs strategier gentemot koncernen hade varit framgångsrika. Man fick dels

investeringsresurser till "verket" och dels hade man överlevt den första krisen för

"fabriken". Koncernledningens förtroende för UNITs ledning var stort. Under början av

år 5 beslutade man att göra hela det produktområde som UNITs "fabrik" verkade inom

till ett separat affärsområde och resultatenhet. Förvaltningschefen blev med andra ord

resultatansvarig. Till UNIT utlokaliserades marknadsenheten. Den tidigare "fabriks"che

fen blev ny marknadschef. Vissa av de fackliga representanterna var oroade då de

menade att dessa åtgärder enbart syftade till att på ett tydligare sätt visa hur dåligt

fabriken gick. Därigenom skulle det senare bli lättare att motivera en nedläggning.

Huvuddelen av de berörda var dock positiva. I ett slag hade enligt deras uppfattning

brukets onda cirkel brutits (se sid 146). Man såg därför mer positivt på framtiden.

Under år 4-6 var resultatet för UNIT något bättre än tidigare. I samband med en

högkonjunktur gick efterfrågan upp. Även priserna förbättrades, dock ej i så stor

utsträckning. PÅ UNIT började man diskutera ett femte skiftlag för att kunna driva

produktionen med fullt kapacitetsutnyttjande. Förvaltningschefen presenterade sin

uppfattning om sysselsättningen i det extranummer av personaltidningen som gavs ut
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hösten år 5 för att presentera den Sociala Rapporten och Handlingsprogrammet: "För att

få så låga tillverkningskostnader som möjligt måste produktionen ökas till maximal

kapacitet. Stoppen måste nedbringas till ett minimum för att få en jämnare och bra

kvalite. Genom dessa åtgärder får vi även en bra lönsamhet på fabriken. Forskning och

utveckling bör förläggas hit till UNIT för att skapa större förutsättning för en effektivare

utveckling av våra basprodukter ... Sammanfattningsvis kan sägas att om vi kan infria

vad jag sagt ovan så tryggar det sysselsättningen vid UNIT. Genom att köra fabriken för

fullt och sätta in ett femte skift ökar vi även personalbehovet. Övertagandet av mark

nads- och försäljningsområdena och även andra delområden skapar ytterligare

arbetstillfällen. "

År 7 kom en ny lågkonjunktur. Koncernens läge blev mycket pressat. Man hade tidigare

gjort stora investeringar och hade höga räntekostnader. Även Industrigruppen AB och

dess ägare hade en svår ekonomisk situation. Inom Industrigruppen hade man företag

i olika basindustrier vilka råkade ut för konjunkturnedgången ungefär samtidigt. De få

lönsamma företagens överskott räckte inte till att täcka behoven på andra håll. Ägarna

hade tidigare skjutit till stora kapitalresurser, men insåg att de inte kunde fortsätta med

detta. De stramade därför upp sin inställning och krävde krafttag för att ändra utveck

lingen.

Läget blev vid årsskiftet år 7/8 mer eller mindre akut för koncernen. Förlusterna tycktes

bli i halvmiljardklassen. Styrelsen gav divisionsledningarna i uppdrag att göra radikala

handlingsprogram. Den divisionsledning "fabriken" rapporterade till utredde i februari

och mars år 8 tillsammans med representanter för ledning och fack på de två enheterna

(UNIT och Norrlandsfabriken) vilka alternativa lösningar som fanns. Det var uppenbart

att man var tvingad att anpassa produktion och sysselsättning till efterfrågan. Ett

alternativ innebar fortsatt drift i Norrland och nedläggning vid UNIT. Ett annat innebar

fortsatt drift vid UNIT och nedläggning i Norrland. Ett antal mellanaltemativ med

partiella neddragningar på båda platserna fanns även.

Resultaten av utredningen var klara och entydiga. Företagsekonomiskt var en fortsatt

drift vid UNIT och nedläggning i Norrland det bästa alternativet. Det näst bästa

alternativet var att enbart driva Norrlandsfabriken. Mellanalternativen var klart sämre.
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Med nedskrivning av tillgångarnas värde och därigenom lägre interna räntekostnader

skulle UNIT i stort sett gå ihop. Övriga alternativ innebar stora årliga förluster.

Divisionschefen föreslog därför vid ett sammanträde i koncernens styrelse i början av

april år 8 "att lägga ned fabriken i Norrland därför att det bästa rörelseresultatet uppnås

med endast UNIT, moderbolagets avskrivningsbehov och övriga nedläggningskostnader

blir tillsan1mans mindre, antalet förlorade arbetstillfällen begränsas till ca 160 jämfört

med 350 på UNIT och konsekvenserna för kommunen i Norrland blir relativt sett

betydligt mindre än för UNITs kommun".

Styrelsesammanträdet inleddes av att VD meddelade att han för sin del hade en annan

uppfattning, som han skulle presentera senare. Han ville dock först låta divisionschefen

presentera sitt förslag. Efter divisionschefens föredragning beskrev VD sitt alternativ.

Han menade att han enligt en egen utredning fått en annan bild av marknadsutvecklin

gen. Totalmarknaden skulle troligen minska betydligt mer än vad den presenterade

utredningen hade förutsett. Därför måste en kraftigare nedskärning av kapaciteten ske.

Hans förslag var därför att man skulle lägga ned UNITs fabrik. En kort diskussion

följde. De flesta styrelseledamöterna stödde VDs uppfattning. Man beslöt att inleda

MBL-förhandlingar i avsikt att lägga ned UNIT. De fackliga representanterna i styrelsen

reserverade sig mot beslutet.

Divisionschefen ringde upp förvaltningschefen på UNIT och meddelade det dystra

beskedet. I lokalradion i Norrland kunde man på kvällen höra glädjetjut och hurrarop när

personalen på Norrlandsfabriken nåddes av beslutet. I UNIT var ledningen och de

anställda chockade. Den första reaktionen var att man ville köpa fabriken och driva den

i egen regi. Det blev lugnt och tyst några dagar. Alla funderade över läget.

Maj inleddes med ett antal demonstrationer. Reaktionen var kraftig. Massmedia på både

lokal- och riksnivå intresserade sig för frågan. En arbetsgrupp bestående av represen

tanter för kommun, länsstyrelse och UNIT tillsattes för att utreda vilka handlingsalter

nativ som fanns. Politikerna på kommunal och regional nivå var förtvivlade. De fackliga

organisationerna begärde och fick ytterligare rådrum. En löntagarkonsult kallades in för

att göra en samhällsekonomisk analys av olika tänkbara alternativ. Kommunen ordnade
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ideseminarier för att diskutera alternativa produkter och alternativ sysselsättning i

bygden. Regeringen beslutade aktualisera och uppdatera en tidigare utförd branschutred

ning.

9.4.3 Den fortsatta utvecklingen - en ny vision förankras

Kring UNIT bildades en ny koalition som kämpade för UNITs överlevnad. I denna

ingick alla lokala aktörer på UNIT, kommunledning, länsstyrelse, rikspolitiker,

massmedia m fl.

MBL-förhandlingarna fortsatte. Löntagarkonsultens rapport visade att fortsatt drift vore

samhällse·konomiskt lönsam, dock ej i någon större utsträckning. Koncernen fick i den

nu politiskt mycket besvärliga frågan inte stöd för sitt agerande. Industrigruppen och

dess ägare ville inte offentligt ta direkt ställning. Regeringen gav inte något klart besked.

Till försök att finna alternativ sysselsättning hade koncernen eller Industrigruppen i detta

läge varken resurser eller tid. Divisionschefen sade i personaltidningen: "En mer gradvis

nedtrappning, som skulle ha startat för ett antal år sedan, hade naturligtvis gett större

möjligheter för de anställda att finna ny sysselsättning. Klockan kan emellertid inte

ställas tillbaka och när vi 19XX föreslog att stänga den mindre fabriken (i Norrland) och

ta hand om hela personalen utan uppsägningar mötte detta så starkt politiskt motstånd

att planerna fick avbrytas. Problemet har under tiden vuxit och nu stängs fabriken vid

UNIT för att komma tillrätta med överkapaciteten".

Förhandlingarna drog ut på tiden. Interrollkonflikterna mellan de aktörer som ville

bevara sysselsättningen och koncernen som ville sanera sin ekonomi skärptes.

UNITs aktörer använde i stor utsträckning politiska strategier för att söka lösa

problemen. Lobbying på hög nivå började efterhand ge resultat. Koncernen ändrade

strategi när regeringen lovade företaget visst stöd. I stället för att välja de undvikande

strategierna (man hävdade att handlingsutrymmet var så begränsat att det inte fanns

några andra alternativ) gick man över till en koordinationsstrategi. Man etablerade

samarbete med ett par konkurrenter och bildade ett gemensamt bolag i vilket UNITs

fabrik ingick som en av huvudenheterna. Produktionskapaciteten skars delvis ned på

UNIT. I stort beslöt man driva två produktionslinjer mot de fyra man tidigare hade gjort.
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Konjunkturerna vände successivt under år 8 och 9 varför det nya bolaget kunde uppnå

nollresultat. En ytterligare anledning till detta var att anläggningstillgångarna vid UNIT

hade skrivits ned kraftigt i samband med att det nya bolaget bildades. Det nya bolaget

introducerades på Stockholms fondbörs. Man lyckades således få aktörer på kapital

marknaden att satsa ekonomiska resurser i ett företag som befann sig i en bransch vilken

alla tidigare betraktat som mer eller mindre dödsdömd.

9.4.4 Sammanfattande diskussion

UNITs och koncernens strategier gentemot olika intressenter var till stor del av

koordineringskaraktär. Dessa hade inte till fullo varit lyckosamma. För UNITs del var

strategierna gentemot den maktmässigt starkaste aktören i koalitionen, dvs koncernen

varit mer av anpassnings- och infonnationskaraktär. Detta hade i och för sig varit

framgångsrikt. Man hade t ex fått relativt stort investeringsutrymme och produktions

kvoter. Processen hade dock tagit lång tid. Först i slutfasen fick man möjlighet att

kontrollera vissa resursflöden t ex gentemot kunderna.

Både den lokala ledningen och koncernens ledning hade varit mer eller mindre

handlingsförlamade under åren före den akuta krisen. De nonnativa förväntningarna var

att driva företaget på ett företagsekonomiskt sunt sätt. De prediktiva var å andra sidan

att det nuvarande läget inte skulle bestå på sikt.

De hade med andra ord inte kunnat fonnulera en vision för företaget som innehar att de

egna prediktiva och normativa förväntningar stämde överens. Den aktuella visionen på

en lösning av dilemmat i fornl av kostnadsjakt visste man ej skulle räcka till. För andra

visioner i fonn av branschsamarbete eller nedläggningar visste man av tidigare

erfarenhet att det var svårt att få acceptans. I princip hände därför ingenting. När dessa

rollkonflikter nådde en viss kritisk nivå bröt man sig ur det rådande tanlcesättet och fann

lösningar på ett helt nytt sätt. Med andra ord gick problemen att hantera när man

fönnådde behandla dem ur ett nytt perspektiv. Det krävdes således något av ett

"paradigmbyte". Rollkonflikterna och spänningarna var dock kraftiga för att denna

kognitiva omorientering skulle ske.
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Ledningen på UNIT råkade som funktion ut för en legitimitetskris. De enskilda

personerna hade dock övriga aktörsgrupper fortfarande förtroende för. Koncernen - den

viktigaste aktören i koalitionen - insåg att UNITs ledning inte ensam skulle kunna ta sig

ur sina problem utan tvingades att mer eller mindre själva ta över ledningen i de

väsentliga frågorna. Koncernens ledning råkade å andra sidan ut för en kraftig

legitimitetskris. Både ägarna, Industrigruppen och andra gjorde klart att koncernens

ledning inte hanterat företaget på det sätt de förväntade sig. Koncernens VD lämnade

en kort tid därefter sin befattning.

Hela koalitionen dvs även t ex Industrigruppen utsattes också för en legitimitetskris i och

med regeringens och andra intressenters agerande. Efter ytterligare något år blev det

dags för Industrigruppens ledning att gå. Ägarna bytte ut VD och i stort sett hela övriga

företagsledningen.

En av våra forskningsfrågor var huruvida företagets kognitiva förmåga var avgörande

för möjligheterna att bygga upp lämpliga strategier och visioner. Fullt klart var att man

först i ett mycket sent skede på UNIT till fullo förstod det sammanhang man hade att

verka i för att nå framgång: kunder, marknader, produktutveckling, intäkter osv. Man

hade med andra ord ursprungligen varit starkt internt orienterad. Hade decentraliseringen

i form av t ex resultatansvar kommit tidigare är det möjligt att man varit bättre

förberedd för situationen. Det är också klart att koncernen underskattat de olika politiska

intressenternas förmåga och makt i den akuta krissituationen. Koncernledningen hade t

ex inte lyckats att genomföra den beslutade nedläggningen av fabriken i Norrland på ett

tidigt stadium. Rent kunskapsmässigt eller uppmärksamhetsmässigt hade de ledande

personerna dock redan tidigt klart för sig UNITs situation. Flera branschutredningar och

interna analyser de senare 5 åren utförda av både interna resurser och av konsulter hade

visat entydiga resultat. Det tycks också här som om det inte var själva kunskaperna som

var viktiga för strategiförändringarna utan andra aspekter.
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Jämförelser och sammanfattning

Frågor av brännande aktualitet

Om vi går tillbaka till den lista av kritiska frågor som identifierades av åtta europeiska

företag i samband med societal strategy projektet (se sid 7 i kapitel!) är det påfallande

hur väl den stämmer överens med de frågor som var aktuella i de två företagssituationer

som beskrivits ovan.

Båda företagen utsattes för ökad komplexitet, sociala förändringar och överraskande

kriser. Ta t ex råvaruprisernas och växelkursförändringarnas betydelse i PROCESS

situation och de två företagens kriser. Den ökade betydelsen av socio-politiska variabler

på företags beslut och vinster var fullt tydlig exempelvis i samband med den förhindrade

nedläggningen av koncernens fabrik i Norrland. Problemen att operera i olika nationella

politiska miljöer hade t ex UNIT kommit i kontakt med i samband med dumping

anklagelserna från EG. En oklar och föränderlig företagsidentitet samt brist på eller svag

extern image gällde både PROCESS, UNIT, koncernen och hela Industrigruppen. I

samband med de ovan beskrivna kriserna fick alla företagen under en period dåligt

rykte. Ökad statlig inblandning i företagens aktiviteter skedde i båda fallen. En ökad

betydelse av nationell industripolitik och tryck från externa intressegrupper var klart

märkbara i båda företagen.

Förändrade sociala värderingar samt ideologiska motsättningar fanns t ex i och med en

växande trend för kund- och marknadsorientering, ett mer demokratiskt ledarskap i

motsats till den produkt- och produktionsorientering med x-människosyn som fanns på

UNIT. Alienation, låg motivation och svag produktivitet var påtagliga problemområden

för båda företagen. Främst var det UNIT som hade en dålig produktivitetsutveckling,

hög sjukfrånvaro osv.

En inkonsistent, oklar och föränderlig intern identitet blev tydlig. Vem tillhörde man,

Industrigruppen, koncernen, UNIT eller "fabriken"? Nya divisioner och resultatenheter

kom in och störde eller förändrade den gamla kulturen i företagen. En förändrad

maktstruktur var tydligt under dessa år. De fackliga organisationerna och lokala politiker

fick betydligt större makt än tidigare. Inverkan av nya teknologier var kanske den enda
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frågan som inte var aktuell just på dessa företag under perioden. Trycket för att behålla

sysselsättningen var som framgått stort.

Vilket företag vi än väljer att sätta i fokus är bilden densamma. UNIT, PROCESS,

koncernen, Industrigruppen eller varför inte XX, det europeiska multinationella företaget

som sökte förvärva PROCESS, alla hade de frågor av denna karaktär att brottas med.

9.5.2 Rolluppsättningarna

Den avgörande skillnaden mellan PROCESS och UNITs rolluppsättningar var att UNITs

koalition var starkt begränsad till ett fåtal aktörer. Resurs- och informationsutbyte med

kunder, konkurrenter, leverantörer och finansiärer hanterades till stor del via koncernen.

Genom att koncernen kunde påverka alla dessa resursflöden blev dess maktposition

mycket stark. PROCESS å andra sidan hade ett mer komplett rollsystem. Analyserna av

maktrelationerna visar att i UNIT var situationen låst genom ett fåtal, men mycket starka

aktörer. På PROCESS var situationen ej fullt så låst. Dock hade det stora flertalet

aktörer relativt stor makt.

9.5.3 Rollkonflikter

Ifråga om PROCESS uppfattade vi fyra avgörande rollkonflikter varav tre var av

intrarollkaraktär och en av interrollkaraktär. Den första intrarollkonflikten avsåg ägarna

dvs Industrigruppen vars normativa förväntningar successivt förändrades från att

acceptera ett relativt svagt resultat till att ha förväntningar om ett positivt ekonomiskt

utfall. De prediktiva förväntningarna var att detta ej var möjligt med dåvarande före

tagsledning och affårsinriktning. Den andra rollkonflikten avsåg kunderna, primärt på

den svenska marknaden, vilka i allt större utsträckning uppfattade att PROCESS

produktkvalite och prisnivå inte motsvarade deras förväntningar. Båda dessa aktörer var

på väg ut ur koalitionen (önskade sälja företaget eller vände sig till konkurrenter). Den

tredje konflikten gällde företagsledningen. Deras normativa förväntningar, som de fram

kom vid intervjuerna, tycks ha varit att företaget skulle ha ett stilla och lugnt läge med

ett resultat strax över noll. Deras prediktiva förväntningar var dock att man knappast

skulle kunna lyckas med detta då situationen uppfattades som extremt låst.
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Den avgörande interrollkonflikten uppstod kring frågan huruvida PROCESS hade

möjlighet att överleva som ett självständigt företag eller om en försäljning av bolaget

till XX vore lämpligare. Industrigruppen och företagsledningens förväntningar var att en

försäljning var det enda alternativet till en nedläggning. De anställda och deras fackliga

organisationer, lokala politiker samt den för beredskapsplanering ansvariga myndighetens

önskan var dock en svensk lösning.

På UNIT fann vi tre dominerande intraroll- och två interrollkonflikter. Den första

intrarollkonflikten avsåg de anställdas löner och arbetsmiljö. De normativa förvänt

ningarna var att man på dessa områden skulle ligga väl i nivå med konkurrerande

arbetsgivare. De prediktiva förväntningarna var att man inte förutsåg några dylika

förändringar. Två andra konflikter gällde koncernen. Den ena var konflikten mellan å

ena sidan att bereda sysselsättning och å andra sidan att agera på ett affårsmässigt sätt.

Den andra avsåg UNITs produktionskostnadsnivå. Dvs de prediktiva förväntningarna var

en relativt låg kostnadsnivå på UNIT (jämfört Norrlandsfabriken och andra konkur

renter). De normativa förväntningarna låg inledningsvis relativt nära de prediktiva. I och

med det försämrade marknadsläget höjdes kraven kraftigt. Därmed blev skillnaden

mellan de prediktiva och nonnativa förväntningarna större.

Interrollkonflikterna på UNIT avsåg primärt frågan om minskning av produk

tionskapaciteten inom "fabrikens" produktområde. Aktörerna kring UNIT samt koncernen

förväntade sig att Norrlandsfabriken skulle läggas ned medan vissa andra intressenter

t ex riksdagsmän för Norrland önskade att kapaciteten skulle minskas på UNIT. Den

andra huvudkonflikten avsåg arbetsmiljön i fabriken. Anställda samt deras fackliga

organisationer drev starkt frågan om förbättringar av arbetsmiljön medan företags

ledningen låg lågt på detta område.

9.5.4 Visioner och strategier

Inledningsvis var visionen av PROCESS framtida utveckling relativt vag. Den vision

som växte fram under arbetet med den strategiska planen var klar och tydlig. Felet var

bara att ingen trodde på den. Den vision ägaren och företagsledningen lanserade därefter

fick man ej accept för. Dvs flertalet aktörsgrupper önskade ej att Industrigruppen

avyttrade PROCESS till XX. De anställda motsatte sig exempelvis starkt att bli en ren-
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odlad produktionsenhet snarare än ett komplett företag med egen FoU och marknads

föring. Den avslutande visionen, som den nya VD:n fick stark accept för, innebar

kraftiga förändringar.

På PROCESS använde den tidigare företagsledningen primärt anpassningsstrategier.

Försök gjordes med politiska och koordineringsstrategier. Dessa var inledningsvis ej

framgångsrika. I den akuta krissituationen användes politiska strategier. Den nya

företagsledningen agerade med mer dominans och politiska strategier.

Företagsledningens vision om UNIT som en effektiv produktionsenhet med låga

kostnader och en hyfsad arbetsmiljö rönte starkt gensvar i koalitionen. Senare

förändrades visionen till att ge en bild aven mer resultat-och affärsinriktad enhet.

Denna vision var accepterad men mycket oklar för de flesta aktörerna. Initiativet till

denna förändring av visionen togs snarare av koncernen än lokalt på UNIT. Den nya

visionen av UNIT som en effektiv produktionsenhet i ett börsnoterat nischföretag fick

stark acceptans. Strategierna på UNIT var primärt av infonnations- och koordine

ringskaraktär. Koncernen gjorde flera försök att med koordineringsstrategier lösa sin

situation. Dessa var ej framgångsrika.

9.5.5 Ledningens uppmärksamhet

På UNIT var ledningen primärt internt orienterad. Man var svagt medveten om frågor

kring marknadsforing, kundrelationer etc. I första hand fokuserade man de ekonomiska

interna frågorna, men även de sociala t ex ledarskap, motivation och frånvaro

betraktades som mycket viktiga. I och med att man fick resultatansvar samt genom de

akuta kriserna vändes uppmärksamheten i allt större utsträckning mot externa

ekonomiska frågor.

På PROCESS var ledningen mer uppmärksam på de externa frågorna och mindre på

de interna sociala frågorna. I båda fallen uppfattade vi att de nya ledningarna som tog

över i de två företagen i princip hade samma bild av respektive företags situation som

de tidigare företagsledningarna.



9.5.6

289

Strategiförändringsförloppen

Vad gäller strategierna gentemot enskilda aktörer kunde konstateras att dessa var aven

viss huvudkaraktär. Exempelvis dominerade informations- och anpassningsstrategier på

PROCESS och koordineringsstrategier på UNIT.

Företagsledningarna gjorde åtskilliga försök att byta strategi gentemot vissa aktörer.

Dessa försök var dock oftast ej framgångsrika. Mönstret var i stort följande: När en

rollkonflikt skärptes var företagsledningarnas inledande aktivitet att använda samma

strategityp som tidigare mot de enskilda aktörerna. När detta ej löste konflikten sökte

man byta strategi t ex från koordinering till dominans. Även dessa försök misslyckades

dock ofta.

När spänningarna därmed växt ytterligare skedde en mer påtaglig total omorientering.

En ny vision och delvis nya strategier etablerades. Dessa hade karaktär aven "paketlös

ning". Denna innebar ofta kraftiga förändringar i hela rollsystemet. Aktörer byttes ut,

resurs- och informationsflödena förändrades samt maktbalanserna rubbades påtagligt.

9.6 Avslutning

I detta kapitel har vi använt vår rollföreställningsram för att söka beskriva och förstå de

strategiska förloppen i de två företagen. Vid åtskilliga tillfällen har vi uppfattat vårt

empirisk material som beskrivningar av "extrema situationer". Efterhand har dock vår

bedömning blivit att under så långsiktiga förlopp som vi studerat är det både troligt och

vanligt att dylika situationer uppträder. I det följande kapitlet skall vi närmare analysera

planeringsexperimenten samt resultaten och effekterna av dessa. En kritisk fråga i detta

sammanhang är huruvida och på vilket sätt den genomförda planeringen har bidragit till

de ovan beskrivna förloppen.

I det avlutande kapitlet kommer vi att diskutera möjliga slutsatser såväl avseende de

frågor kring intressentstrategier som behandlats ovan som planeringsfrågoma.
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KAPITEL 10 ANALYS OCH JÄMFÖRELSE AV
PLANERINGSEXPERIMENTEN

10.1 Inledning

I detta kapitel kommer vi att söka utvärdera den interaktiva planeringsansatsen mot

bakgrund av erfarenheterna från våra tre experiment. Den huvudfråga vi behandlar

är tfÄr planering och speciellt en mer interaktiv planering ett kraftfullt instrument

för företag att utveckla framgångsrika intressentstrategier?tf Vi kommer därvid att

gå igenom de sju frågeställningar som formulerades i kapitel 3. Inledningsvis be

handlas de mer övergripande frågorna om planeringen använts för konkreta beslut

samt om den lett till positiva förändringar i företagets utveckling. Därefter kommer

vi att analysera hur företagens ledningsförmåga och speciellt dess uppmärksamhet

har påverkats av planeringen samt hur detta eventuellt påverkat rollsystemet,

minskat rollkonflikterna etc.

10.2 Har planeringens resultat använts för
konkreta beslut och åtgärder?

Metodfrågorna är besvärliga i detta sammanhang. Ett beslut fattas och en åtgärd

vidtas oftast med utgångspunkt från flera kriterier och med beslutsunderlag från

många olika källor. I den situationen är det svårt att på ett entydigt sätt svara på

hur stor betydelse en viss planering eller viss rapport haft. Vårt sätt att hantera

detta metodmässigt har varit att fråga aktörerna om de kan identifiera något beslut
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eller några åtgärder som initierats pga planeringen. Dessutom har vi studerat

dokument och specifika beslutsunderlag för att se om man där refererar till planen.

Inte i något av de tre experimenten har vi lyckats förknippa några avgörande beslut

eller åtgärder med planeringsarbetet. Tecken fanns snarare på att planeringsresulta

ten inte användes vid handläggningen av de mer strategiska frågorna. Ett exempel

på detta var att planen ej användes som beslutsunderlag av koncernens styrelse i

samband med beslutet om nedläggningen av fabriken vid UNIT. Ett annat exempel

var att löntagarkonsulten på PROCESS inte fick ett exemplar av rapporten i

samband med diskussionerna om eventuell försäljning av PROCESS till en inter

nationell konkurrent.

När det gäller frågor och åtgärder av något mindre betydelse var bilden splittrad.

På UNIT I fanns inte några tecken alls på att planeringsresultaten använts. På

PROCESS hade planeringen resulterat i vissa mer operativa beslut om förändringar

i avdelningarna, t ex vad gäller marknadsavdelningens sätt att arbeta. Ytterligare

några av de planerade aktiviteterna genomfördes. Bedömningen var att ca 20% av

de planerade åtgärderna vidtogs. Exempelvis anordnades ett seminarium i sam

arbete med STU för att generera produktideer. Dessa åtgärder satte dock senare

ingen av aktörerna i samband med planeringsarbetet.

På UNIT II hävdade många aktörer att åtskilliga mindre åtgärder vidtagits som

resultat av planeringsprocessen. Arbetsgruppens bedömning var att ca 50% av de

planerade åtgärderna genomfördes. Huvuddelen av dessa avsåg arbetsmiljö

förbättringar. Vissa större investeringar relaterades av några aktörer till

planeringen. Andra menade dock att de skulle ha ägt rum i alla fall oavsett

planeringen. I några fall refererade man till och använde sig av data ur rapporten

för att behandla specifika problemområden som t ex den höga frånvaron.

Sammanfattningsv.is blir svaret på frågan att när det gäller mer avgörande beslut

eller åtgärder har man ej använt planeringsresultaten men att när det gäller mindre,

mer operativa frågor har detta skett i viss utsträckning på PROCES S och UNIT II.
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Leder interaktiv planering till att
företag utvecklas i positiv riktning?

Frågan här gällde om viktiga aspekter av företagets verksamhet utvecklas positivt

t ex företagets resultat, omsättning, arbetstillfredsställelse och samarbetsklimat.

Trots att vi i det tidigare avsnittet konstaterat att man troligen ej i någon större

utsträckning använde sig av planeringen för viktiga beslut är det inte uteslutet att

den trots detta kan ha haft vissa positiva effekter. Planeringen och effekten av

denna skulle kunnat användas mer indirekt genom att man t ex fått upp ögonen för

vissa problem eller vissa aktörers krav och förväntningar. Detta skulle i sin tur

kunna leda till att aktörerna påverkats i andra beslutssituationer.

I stort utvecklades företagen under den tid som undersökningen pågick så att man

inom UNIT I, PROCESS och UNIT II hamnade i akuta överlevnadskriser i slutet

av eller strax efter respektive planeringsperiod. Indikatorerna på ekonomiskt

resultat och på omsättning försämrades således kraftigt. Det fanns inte några tecken

på att planeringen hade haft vare sig positiva eller negativa effekter på denna

utveckling. I PROCESS menade dock några, bl a VD att planeringen kanske

påskyndat processen så att det akuta läget blev uppenbart för fler aktörer i ett

tidigare skede. (Se kapitel 6.)

Utvecklingen på längre sikt var att man i alla tre situationerna hade kommit in i en

mer positiv utveckling cirka ett halvt år efter den akuta krisen. I PROCESS fall

med ett gott ekonomiskt resultat och i UNITs fall med att överlevnaden säkrades

för åtminstone en tid framöver. Några direkta indikationer på att planeringen hade

bidragit i dessa sammanhang har vi ej funnit.

När det gäller arbetstillfredsställelsen finns från UNIT I inga särskilda mätningar

av attityder etc. Vad gäller andra kvantitativa indikatorer, t ex frånvarofrekvens och

personalomsättning utvecklades personalomsättningen positivt för både tjänstemän

och kollektivanställda. För den senare gruppen var utvecklingen från 20,7% år 1

till 12,9% år 2, 10,9% år 3 och 7,7% år 4. Sjukfrånvaron utvecklades å andra sidan

svagt negativt. För de kollektivanställda var den 10% år 1 och 2, 11,6% år 3 och



293

12% år 4. Då framför allt personalomsättning är starkt beroende av externa

förhållanden som t ex arbetsmarknadssituationen och det allmänna konjunkturläget,

vilka försämrades kraftigt under denna period, är det samlade intrycket av dessa två

indikatorer att ingen förändring av arbetstillfredsställelsen hade skett.

På PROCESS fanns möjlighet att jämföra enkätmätningar av arbetstillfredsställelse

i mars/april år 3 med motsvarande undersökning vid årsskiftet år 5/6. Resultaten

av dessa visade genomgående på försämringar. På 11 av 13 frågor som användes

för att mäta arbetstillfredsställelsen var det negativa förändringar.

På en femgradig skala var den genomsnittliga förändringen från 3,54 till 3,32.

Speciellt avseende en av frågorna försämrades resultaten kraftigt. Bara 12% svarade

ja på frågan om de på det hela taget var nöjda med företaget. 61 % svarade nej.

Medelvärdet försämrades på denna fråga från 3,2 till 2,3. Företagets situation vid

de två mättillfällena skiljde sig dock påtagligt. Den första mätningen skedde innan

merparten av de anställda hade uppfattat företagets akuta läge. Den andra

mätningen utfördes i slutfasen av krisen. Med hänsyn till detta är det svårt att dra

några tydliga slutsatser. Några tecken som skulle stödja tanken att planeringen

skulle ha en positivt bidragande effekt i dessa sammanhang har vi ej funnit. Någon

enstaka aktör menade att fokuseringen på problem etc möjligen hade bidragit till

den negativa utvecklingen. Några andra indikationer på att så verkligen skulle ha

varit fallet har inte frarnkommit.

Vid UNIT II skedde motsvarande mätningar vad avser ett 70-tal nyckelpersoners

bedömningar. Vid de två mättillfällena, i september år 4 och vid årsskiftet år 5/6,

fanns inte någon speciell faktor som störde mätningarna. På 12 av de 17 frågorna

som mättes vid UNIT var resultatet något sämre, på 3 punkter bättre och oförändrat

på 2 punkter. På den femgradiga skalan var de genomsnittliga försämringarna på

dessa frågor från 3,55 till 3,47. Dvs en betydligt mindre försämring än på

PROCESS. Ett område som försämrats mer påtagligt var att man ej var lika nöjd

med UNITs ledning. Förbättringarna avsåg framför allt frågor om arbetsmiljö och

arbetsförhållanden. Försämringen var genomgående för alla grupper och enheter

utom en. Det var "verket". Där hade man påtagliga förbättringar på åtta punkter,
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smärre försämringar på sex punkter och oförändrat på tre. Framför allt var det ar

betsförhållanden vid "verket" som hade kraftiga förbättringar.

Bland de kvantitativa indikatorerna försämrades personalomsättningen för kollek

tivanställda från 7,7% år 4 till 12,7% år 5 och 13,3% år 6. Sjukfrånvaron för

sämrades något från 12% år 4 till 12,4% år 5 och 12,6% år 6.

Med dessa resultat har vi dragit slutsatsen att någon förbättring av arbetstill

fredsställeisen ej har skett. Några andra indikationer på att planeringen hade haft

effekter i dessa sammanhang har vi ej funnit. Några har framlagt hypotesen att

attitydmätningar alltid står i relation till förväntningar. Genom att man planerat kan

förväntningarna ha ökat vilket i så fall skulle ha lett till att man känner sig mer

missnöjd och därigenom svarar mer negativt. Något i våra resultat som skulle

styrka ett sådant resonemang har vi ej funnit.

Den andra aspekten vi ville belysa var samarbetsklimatet, dvs bland annat hur

information, planering och samarbete fungerar. Det första planeringsexperimentet

på UNIT tycks inte ha medfört några påvisbara förbättringar i samarbetsklimatet.

Å andra sidan tyder inget på att försämringar i detta avseende skulle ha ägt rum.

Tidigt under år 1, dvs innan de första kontakterna togs n1ed oss hade UNIT haft ett

par smärre vilda strejker. Orsaken var enligt fackklubbens ordförande missnöje med

löneutvecklingen. Något dylikt inträffade inte senare. Detta torde dock ej ha med

planeringsarbetet att göra utan speglar troligen den allmänna förändringen på

arbetsmarknaden. Man hade sedan ett par år haft ett samverkanssystem med

partsammansatt förvaltningsledning, avdelningskommiueer. Alla parter förklarade

officiellt att man var nöjda med det samarbete som fanns mellan parterna. In

officiellt fanns dock visst missnöje. Fackklubbarna hade förespeglats att det var i

förvaltningsledningen man fattade de stora besluten. Klart för de flesta var dock att

i praktiken fattades större delen av besluten antingen i divisionsledningen i

Stockholm eller av de tyngre cheferna på UNIT som ofta träffades i en "informell"

förvaltningsledning. Ingen föreföll dock i inledningsskedet av studien vara direkt

missnöjd med detta förhållande. Planeringsrutinerna för driften eller informationen

förändrades inte i någon större utsträckning.
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På PROCESS mättes samarbetsklimatet i samband med de två enkätundersök

ningarna. På 10 av de 13 frågorna hade det blivit försämringar. På de resterande

tre frågorna fanns ingen skillnad. Genomsnittligt innebar försämringen att

medelvärdet hade gått ned från medelvärde på 3,2 till 3,0 på en femgradig skala.

En stor nedgång gällde frågan om man får information om företagets långsiktiga

politik och organisation. 52% år menade år 5/6 att detta inte stämde, 25% var

tveksamma och 23% menade att detta stämde. Nedgången på skalan på dessa frågor

var från 3,0 till 2,5. En annan punkt gällde om man ansåg att det mesta av arbetet

i företaget planerades noga i förväg. Bara 13% instämde i detta år 5/6. Medelvärdet

minskade från 2,8 till 2,4. De punkter som var oförändrade rörde graden av spilltid,

om alla på arbetsplatsen fick den information han eller hon behövde samt om

arbetet övervakades för att se till att det utfördes ordentligt och i rätt tid.

Någon positiv förändring som skulle kunna härledas till den genomförda plane

ringen fanns således ej bland enkätresultaten. Vid intervjuerna kom emellertid fram

uttalanden om att enstaka avdelningar t ex ekonomiavdelningen började fungera

bättre. Samarbetet mellan de två fackklubbarna förbättrades, men relationerna

mellan ledningen och fackklubbarna hade inte utvecklats i positiv riktning.

Slutsatsen blir således att några påvisbara förändringar till det positiva ej hade skett

på PROCESS när det gäller samarbetsklimat förutom relationen mellan fack

klubbarna.

Vid UNIT II visade 7 indikatorer av 15 på försämringar, 6 var oförändrade och 2

var positiva. Förändringarna var marginella. Medeltalen försämrades i snitt från

3,20 till 3,15. Dock var resultatet på fyra punkter signifikant (dvs en skillnad på

0,2). Tre av dessa gick i negativ riktning, varav två rörde information och en avsåg

frågan om arbetsklimatet i allmänhet på UNIT var avspänt och lättsamt. Den fjärde

punkten gick i positiv riktning och innebar att en större andel av nyckelpersonerna

menade att ledning och anställda vanligtvis kom bra överens. Även på detta område

framstod "verkets" positiva utveckling i klar kontrast mot övriga enheters. På

frågan om man ansåg att ledningen på denna arbetsplats verkligen var mån om ar

betarnas bästa förbättrades t ex medelvärdet på "verket" från 2,2 år 3 till 2,9 år 5/6,

dvs en förbättring med 0,7.
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I övrigt kan genom intervjuer och andra data konstateras att samarbetet mellan

ledningen och de anställda förbättrats något. Det hade blivit en något större

öppenhet mellan parterna och man hade genom SPR-gruppen fått en arena där man

gemensamt sökte hantera vissa frågor. Det positiva resultatet i enkäten kring frågan

om samarbete mellan ledning och anställda stödjer detta resultat.

I nedanstående tabell har vi sökt sammanställa slutsatserna på detta område.

I I UNIT I I PROCESS I UNIT II I
Bidrag till
företagets
utveckling
- Resultat Inga effekter Inga effekter Inga effekter
- Omsättning
- Nya pro-

dukter etc

Använts för Inga effekter Inte vid av- Inte vid av-
konkreta görande beslut görande beslut
beslut och
åtgärder Vissa mindre Vissa mindre

åtgärder inom frågor primärt
avdelningarna av arbets-

miljökaraktär

Arbetstill- Inga effekter Inga effekter Inga effekter
fredsställelse i stort.

Smärre för-
bättringar på
en enhet

Samarbets- Inga effekter Viss förbätt- Viss förbätt-
klimat ring av sam- ring av sam-
- Planering verkan mellan verkan mellan
- Information fackklubbar ledning och
- Samverkan anställda

Tabell 3: Resultatsammanställning - effekter
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Slutsatserna vi har dragit mot bakgrund av ovanstående analys är nedslående. Det

genomförda planeringsarbetet tycks ej ha haft några positiva effekter på företagens

utveckling. Vissa smärre förbättringar hade ägt rum, bl a vad gäller samarbets

klimat, men helhetsintrycket var negativt. Åtskilliga indikatorer visade snarare på

försämringar. De data som finns t ex från intervjuerna stödjer dock ej tanken att

försämringarna skulle bero på den genomförda planeringen. Vi kommer senare i

kapitlet att diskutera möjliga orsaker till att planeringen i dessa avseenden varit så

föga framgångsrik. Den närmast liggande förklaringen är att planeringsförutsätt

ningarna förändrats kraftigt genom de ekonomiska kriser de båda företagen

hamnade i pga omvärldsförändringar. Åtskilliga tecken tyder dock på att andra

orsaker låg bakom. Kanske var hela föreställningen om planering och speciellt

interaktiv planering på detta område felaktig?

10.4

10.4.1

Leder interaktiv planering kring sociala och politiska
frågor till ökad uppmärksamhet mot detta område?

Inledning

Vi kommer i detta avsnitt att söka svara på den första frågan kring den interaktiva

planeringen. Som underlag för diskussionen används i huvudsak data från enkäterna

och delvis från intervjuerna vid PROCESS och UNIT II. Inledningsvis kommer vi

dock att kort behandla planeringen på UNIT I. Data från detta experiment finns inte

i samma utsträckning som från de två senare. Resultat från ett antal intervjuom

gångar kan dock ge viss vägledning.

Till stor del kommer diskussionen kring "uppmärksamheten" att kretsa kring om

aktörerna har fått bättre kunskaper på olika strategiska aktivitetsområden, hur

viktiga de anser de olika områdena vara, vilka områden de bedömer problematiska,

vilka de vill satsa resurser på samt vilka de anser sig ha inflytande över.

Vi kommer att schematiskt söka beskriva hur uppmärksamheten hos aktörerna har

förändrats under de olika planeringscyklerna. Därvid kommer vi att använda den

matris för strategiska aktivitetsområden som presenterades i kapitel 2. Särskild

uppmärksamhet ges två aktörskategorier, ledningen (dvs chefer på avdelningsnivå

och högre samt vissa specialister) samt fackklubbarna. Vår hypotes var att
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uppmärksamheten i ett ordinärt företag skulle riktas enligt följande: Såväl ledning

som fack skulle primärt vara inriktade mot de interna frågorna. Ledningen med

tyngdpunkt mot de ekonomiska resurserna och facken med tyngdpunkt mot de

sociala resurserna. Ledningens fokus skulle även vara mot de ekonomiska och

externa frågorna.

Vår föreställning var att den interaktiva planeringen på det sociala området skulle

leda till att ledningens uppmärksamhet flyttades mer mot de sociala fälten och

fackens uppmärksamhet mer mot det externa sociala fältet. Deras uppmärksamhets

fält skulle dessutom öka i omfattning.

10.4.2 UNIT I

På UNIT I skedde vissa förändringar hos de personer som medverkade i arbets

gruppen. I stort sett alla dessa menade att de fått bättre kunskaper om vissa av de

områden man arbetade med (se kapitel 5, sid 161). Man ansåg sig ha erhållit en

bättre överblick av företagets situation och problem. Några direkta indikationer på

att så verkligen var fallet har vi dock ej funnit. Några tecken på förändrade

värderingar till exempel i gruppens syn på hur viktiga olika områden var fann vi

inte heller.

Bland övriga aktörer, t ex chefer och andra personer i förvaltningsledningen kunde

ej identifieras vare sig några kunskaps- eller värderingsförändringar under

huvuddelen av experimentet. I samband med uppföljningsfasen år 3/4, vilken även

till viss del utgjorde introduktionsfasen för den andra planeringscykeln skedde dock

möjligen vissa förändringar. Både aktörerna lokalt på UNIT och de på koncernen

reagerade kraftigt inför intervjucitaten från dessa utvärderingar. Framför allt fick

flera upp ögonen för att samverkan mellan parterna inte fungerade så väl som man

tidigare föreställt sig. Spänningar och konflikter mellan parterna kom i dagen på

ett tydligare sätt än tidigare. Förvaltningschefen sade t ex "Det kom fram så mycket

negativt. Vi trodde nog lite till mans att vi var bättre." Dessa förändringar hänför

vi dock till planeringscykel 2 eftersom de fick den verkliga genomslagskraften

under den fasen.
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Ledningen var betydligt mer internt orienterad än vad vi väntat oss. Orsakerna till

detta var till stor del att man både av andra och sig själva uppfattades son1 en

renodlad produktionsenhet. Viss uppmärksamhet mot det externa området fanns

dock hos ledning och fack när verksamheten vid ett par tillfällen sattes ifråga både

på "verket" och i "fabriken".

Slutsatsen var sammanfattningsvis att planeringen på UNIT I ej medfört några

bestående skillnader i aktörernas uppmärksamhet.

10.4.3 PROCESS

För PROCESS finns möjlighet att jämföra resultaten från två enkätundersökningar.

Den första genomfördes i mars/april år 3 och den andra vid årsskiftet år 5/6. Redo

visningen av jämförelsen ges här i form av medeltalen för de 4-5 områden som

ingått i varje kvadrant av matrisen. Vi redovisar dessa med en 5-gradig skala.

Medelvärdet till vänster är resultatet år 3. Till höger anges medelvärdet år 5/6 och

siffran under visar förändringar.

Vad gäller frågorna kring om man tyckte att man hade kunskap om läget och

förhållandena skedde stora förändringar. På i stort sett alla områden inträffade för

både fack och ledning tydliga förändringar. Som framgår av figuren nedan var det

speciellt de fackliga representanterna som ökade sina kunskaper. Särskilt markant

var ökningen av kunskapsnivån på det sociala området.

KUNSKAP
LEDNING

Interna Externa

EKONO- 3,5/3,7 3,5/3,6
MISKA +0,2 +0,1

SOCIALA 3,3/3,6 3,1/3,4
+0,3 +0,3

FACK

Interna Externa

EKONO- 2,3/2,7 2,0/2,4
MISKA +0,4 0,4

SOCIALA 2,4/3,1 2,0/2,7
+0,7 +0,7
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Av detta kan dras slutsatsen att alla aktörerna klart hade ökat sina kunskaper på i

stort sett alla studerade områden. För facket hade de ökat kraftigt. För båda

parterna gällde att kunskaperna ökat mest på det sociala området.

VIKTIGT
LEDNING

Interna Externa

EKONO- 4,3/4,1 3,6/3,6
MISKA -0,2 +0,1

SOCIALA 4,0/3,9 3,3/2,9
-0,1 -0,4

FACK

Interna Externa

EKONO- 4,3/4,3 4,5/4,6
MISKA ±O +0,1

SOCIALA 4,0/4,1 3,5/3,4
+0,1 -0,1

Vid bedömningen av vad man ansåg vara viktigt var båda parterna inriktade mot

de ekonomiska områdena. Ledningens uppmärksarrlhet var fokuserad på de interna

ekonomiska frågorna medan facket var mer inriktat på de externa ekonomiska

frågorna. För båda parterna skedde en ytterligare ökning av intresset för det

sistnämnda området. Ledningen minskade kraftigt på det externa/sociala området.

I övrigt låg man relativt stilla. Några mer påtagliga värderingsförändringar i den

riktning som vi förväntar oss, dvs mot de sociala områdena hade uppenbarligen ej

ägt rum, snarast pekade resultaten i motsatt riktning.

Genom aggregering av data finns risk att vissa intressanta fenomen inte avslöjas.

På detta område gäller detta främst två förhållanden. Dels bedömde fackmedlem

marna att på de externa sociala on1rådena hade sysselsättningsfrågorna ökat kraftigt

i betydelse från 3,5 till 3,9. Dels höjde ledningen på det interna sociala området

betydelsen av arbetstillfredsställelse från 3,8 år 3 till 4,3 år 5/6.

PROBLEM
LEDNING

Interna Externa

EKONO- 3,8/3,7 3,8/4,1
MISKA -0,1 +0,3

SOCIALA 3,1/3,1 2,7/3,0
±O +0,3

FACK

Interna Externa

EKONO- 3,7/3,8 3,8/4,3
MISKA +0,1 +0,5

SOCIALA 3,4/3,6 3,0/3,3
+0,2 +0,3
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Vad gäller uppmärksamheten på problem hade båda parter inriktning mot det

ekonomiska/externa området. Relativt stora ökningar skedde på de externa

områdena för båda grupperna. Facket såg även fler problem internt.

Även på detta område slog sysselsättningsfrågorna igenom kraftigt för både

företagsledningen och fackklubben. För ledningen uttrycktes detta i en ökning med

1,3 från 3,1 till 4,4. För fackmedlemmarna var motsvarande ökning 1,3 från 2,9 till

4,2.

RESURSER
LEDNING

Interna Externa

EKONO- 4,0/3,4 4,0/4,1
MISKA -0,6 +0,1

SOCIALA 3,2/3,3 2,8/2,6
+0,1 -0,2

FACK

Interna Externa

EKONO- 4,0/3,7 4,1/4,5
MISKA -0,3 +0,4

SOCIALA 3,7/3,8 3,2/3,2
+0,1 +0,1

Resurserna ville båda grupperna flytta från det interna/ekonomiska området mot

främst det externa/ekonomiska och delvis mot det interna sociala. Ledningen ville

dock minska resurserna för externa sociala frågor.

INFLYTANDE
LEDNING

Interna Externa

EKONO- 3,1/3,3 3,0/3,3
MISKA +0,2 +0,3

SOCIALA 3,0/3,4 2,7/2,6
+0,4 -0,1

FACK

Interna Externa

EKONO- 1,9/2,0 1,7/1,9
MISKA +0,1 +0,2

SOCIALA 2,1/2,2 1,7/1,8
+0,1 +0,1

För båda grupperna gällde att man uppfattade att man hade större inflytande över

i stort sett hela verksamhetsområdet. Främst avsåg detta det externa/ekonomiska

och det interna/sociala området.
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Om man jämför med liknande undersökningar, t ex IDE (1981) kan noteras att de

medeltalsförändringar som här redovisas är ovanligt kraftiga för att avse

aggregerade data från ett helt företag. Med hänsyn till att företaget under perioden

gått igenom en allvarlig ekonomisk kris synes den ovan beskrivna utvecklingen

vara förklarlig.

Exempelvis torde den uttryckta prioriteringen av de ekonomiska överlevnads

villkoren vara både lämplig och naturlig i en situation som denna. Vi har dock

varken genom enkäter eller genom intervjuerna funnit några tecken på att den

genomförda planeringen i någon större utsträckning skulle ha påverkat detta.

Det är möjligen två punkter som inte kan förklaras av dessa mer "naturligafl skäl.

Den ena är att ledningen uppfattat att den har fått större inflytande över interna

sociala frågor. Den andra är den ovanligt kraftiga ökningen av hela kunskapsläget

och fran1för allt på de sociala områdena. Vi har i materialet i övrigt inte funnit

någon annan faktor som skulle förklara dessa skillnader. Vi drar därför slutsatsen

att planeringen har haft ett avgörande inflytande på dessa två punkter. Detta gäller

framför allt vad avser kunskapsläget.

Sammanfattningsvis drar vi därför slutsatsen att planeringen på PROCESS haft ett

visst inflytande på uppmärksamheten på sociala och politiska frågor. Vi bedömer

således att de kunskapsmässiga förändringarna till stor del kan förklaras av den

genomförda planeringen medan förändringarna avseende den uppmärksamhet som

ges olika områden totalt sett i huvudsak måste förklaras med de yttre omständig

heterna och andra förändringar i företaget.

10.4.4 UNIT II

Även på UNIT II genomfördes enkätundersökningar som utgör underlag för

analysen av frågorna i detta avsnitt. Det bör dock beaktas att mätinstrumenten inte

är identiska med de som användes vid PROCESS. Den avgörande skillnaden är att

det vid UNIT II, på uttrycklig begäran av aktörerna på UNIT, ej var möjligt att låta

den första enkätundersökningen omfatta externa/ekonomiska områden typ

marknadsföring, forskning och utveckling samt konkurrensförmåga. Aktörerna
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menade att man inte hade erforderlig kunskap att bedöma dessa områden. I och

med att UNIT fick ansvar för marknadsföring i perioden mellan undersökningarna

tillfördes det området i den andra enkätomgången. Den första enkäten genomfördes

i september år 4 och den andra vid årsskiftet år 5/6.

Resultatredovisningen sker på samma sätt som vid PROCESS i förra avsnittet.

Således motsvarar medelvärdet till vänster år 4, det till höger år 5/6 och siffrorna

under visar förändringarna. Skalan är fortfarande 5-gradig. Med streck markeras att

mätningar ej utförts och att jämförelser därför ej kunnat göras.

KUNSKAP
LEDNING

Interna Externa

EKONO- 3,5/3,7 -/3,3
MISKA +0,2 -
SOCIALA 3,4/3,6 3,0/3,2

+0,2 +0,2

FACK

Interna Externa

EKONO- 3,0/3,1 -/2,4
MISKA +0,1 -

SOCIALA 3,2/3,3 2,8/3,0
+0,1 +0,2

Vad gäller kunskaperna ansåg ledningen att de var störst på det ekonomiskt/inter

na området medan facket bedömde att de var starkast på det sociala/interna

området. För båda grupperna gällde att kunskaperna på alla områden ökade mellan

de två mätningarna. Speciellt tydligt var detta för ledningen.

VIKTIGT
LEDNING

Interna Externa

EKONO- 4,2/4,4 -/4,4
MISKA +0,2 -

SOCIALA 4,1/4,1 3,4/3,4
±O ±O

FACK

Interna Externa

EKONO- 4,3/4,3 -/4,5
MISKA ±O -
SOCIALA 4,3/4,3 3,7/3,8

±O +0,1

Både ledning och fack bedömde de ekonomiska/interna frågorna som viktigast. De

interna/sociala satte dock facket lika högt. Inga större förändringar i värderingarna
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tycks ha skett. Ledningen låg t ex kvar på precis samma nivå på de sociala om

rådena. De ekonomiska/interna frågorna ökade dock enligt deras uppfattning något.

En mindre ökning skedde för facket på det sociala/externa området. Intressant att

notera är att det nya området marknadsföring bedömdes som mycket viktigt av båda

grupperna.

PROBLEM
LEDNING

Interna Externa

EKONO- 3,1/3,1 -/2,7
MISKA ±O -

SOCIALA 3,4/3,3 3,2/3,2
-0,1 ±O

FACK

Interna Externa

EKONO- 3,5/3,4 -/3,1
MISKA +0,1 -
SOCIALA 3,6/3,5 3,4/3,4

+0,1 ±O

Facket hade en relativt jämn fördelning när det gällde vilka områden man ansåg att

det fanns problem på. Ledningen ansåg anmärkningsvärt att problemen var störst

på det sociala/interna området. I stort skedde inga förändringar utom möjligen viss

minskning av problemen på det sociala/interna området. Frågorna på detta avsnitt

var avsedda att indikera förändringar i aktörernas prediktiva förväntningar. En

hypotes bakom planeringen skulle kunna vara att man genom den får en mer positiv

tilltro till företagets utveckling. Någon sådan förändring hade dock tydligen ej

inträffat. Detta gällde båda grupperna. Anmärkningsvärt är att ledningen låg så lågt

i sin bedömning av problemen på det externa/ekonomiska området. Det bör dock

observeras att mätningen skedde före den akuta krisen.

RESURSER
LEDNING

Interna Externa

EKONO- 3,5/3,5 -/3,6
MISKA ±O -

SOCIALA 3,7/3,5 3,4/3,2
-0,2 -0,2

FACK

Interna Externa

EKONO- 3,8/3,9 -/4,0
MISKA -0,1 -
SOCIALA 3,8/3,9 3,6/3,8

+0,1 +0,2
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Både ledning och fack ville lägga ned stora resurser på det sociala/interna

området. Ledningen satte vid första mätningen t ex detta område först i priorite

ringen. Även det externa/sociala området fick viss uppmärksamhet i detta fall.

Förändringarna som skedde var tydliga. Ledningen ville vid andra mätningen i

mindre omfattning prioritera de sociala områdena medan facket hade motsatt

utveckling.

INFLYTANDE
LEDNING

Interna Externa

EKONO- 3,1/2,9 -/2,4
MISKA +0,2 -

SOCIALA 3,0/2,9 2,4/2,2
-0,1 -0,2

FACK

Interna Externa

EKONO- 2,5/2,4 -/1,9
MISKA -0,1 -

SOCIALA 2,7/2,6 2,3/2,2
-0,1 -0,1

Ledningen hade jämfört med facket som man kan förvänta en klart högre känsla av

inflytande över alla områden utom det externa/sociala. Anmärkningsvärt är att båda

gruppernas värden minskade på alla områden mellan mätningarna. Det kanske mest

slående i ovanstående figur är att det område som båda grupperna bedömt som det

viktigaste och krävde störst resursinsatser d v s marknadsföring var det område

man uppfattade sig ha minst inflytande över. Ansvaret för marknadsföring var

överflyttat till UNIT ändå tyckte man sig ha svårt att påverka denna. Måhända är

detta ett tecken på den "inlärda hjälplöshet" som i många frågor präglade UNIT.

Sammanfattningsvis kan konstateras att vad gäller kunskaperna hade vissa

förbättringar skett för bägge grupperna på alla områden. Ledningen hade i ännu

större utsträckning ansett att interna ekonomiska förhållanden var viktiga. Annars

var det inga förändringar på det området. Synen på var problem fanns hade inte

förändrats i någon nämnvärd omfattning.

Inga speciella förhållanden har i någon större utsträckning "stört" de två

mätningarna. Sammanfattningsvis drar vi därför slutsatsen att planeringsarbetet på

UNIT II har inneburit att uppmärksamheten förändrades mycket marginellt.
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Det är således inte några direkt positiva resultat som erhållits under denna

planeringscykel. Vissa kunskapsförbättringar har framkommit. I övrigt har inga mer

betydande förändringar skett förutom att ledningen snarast tycks ha befäst sin tradi

tionella ställning med huvudinriktning på intern ekonomisk effektivitet. Inga tecken

i intervjuerna tyder dock på att planeringsarbetet skulle ha påverkat den utveck

lingen. Möjligen kan man vara förvånad över att planeringen inte hindrat den i

större utsträckning.

Resultaten ovan är inte helt konsistenta med intervjuresultaten eller med svaren de

speciella frågor i enkäten som berörde planeringen. Utgående från dessa skulle man

förväntat sig kraftigare förändringar. Det ligger dock kanske en del i det som flera

menat vid intervjuerna. "Vi visste om de flesta problemen tidigare - Men nu har vi

fått dem strukturerade."

10.4.5 Sammanfattning

I nedanstående figur har vi sökt sammanfatta våra intryck från de tre plane

ringscyklarna vad avser frågan om interaktiv planering på det sociala och politiska

området leder till högre uppmärksamhet mot detta område:

I I UNIT I I PROCESS I UNIT II I

Förändringar Inga föränd- Stora föränd- Smärre föränd-
av uppmärk- ringar ringar ringar
samhet
- Kunskap

Förändringar Inga föränd- Inga föränd- Inga föränd-
av uppmärk- ringar ringar ringar
samhet
- Totalt sett

Tabell4: Resultatsammanställning - uppmärksamhet
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Leder interaktiv planering till att
intrarollkonflikter minskar?

Inledning

Detta avsnitt kommer att ägnas den andra frågan i kapitel 3 (se sid 98). Vår

förväntning var att intrarollkonflikter, dvs skillnader i en aktörs prediktiva och

normativa förväntningar på ett visst område av företagets verksamhet, skulle

komma att minska pga den genomförda planeringen. Detta skulle bero på att

aktörerna i planeringsarbetet dels skulle få bättre information för att formulera sina

förväntningar och dels skulle få möjlighet att påverka andras förväntningar. Även

i detta avsnitt kommer större uppmärksamhet ägnas PROCESS och UNIT II. Data

från UNIT I är ej tillgängliga i samma omfattning.

Vid analysen kommer vi att använda både enkätdata och intervjudata. Vi kommer

att använda aktörernas uppfattning om vad som är problem som indikator på

prediktiva förväntningar och deras önskemål om var man skall satsa företagets

resurser som indikator på normativa förväntningar. (Se Metodkapitlet sid 131.)

Intervjudata kommer att användas på ett liknande sätt. För att förenkla och

tydliggöra analysen kommer fokus att vara på två centrala aktörskategorier;

företagsledningen och den största fackklubben (LOK på UNIT respektive Fabriks

på PROCESS).

10.5.2 UNIT I

Stora potentiella intrarollkonflikter fanns på UNIT t ex vad avser områdena

arbetsmiljö och sysselsättning. De anställda var exempelvis inriktade på att stora

investeringar i arbetsmiljön krävdes. Deras prediktiva förväntningar var dock ej så

höga. Aktörerna tycktes dock i viss utsträckning ha anpassat både sina prediktiva

och normativa förväntningar.

På UNIT I har vi med intervjuresultaten inte märkt några direkta förändringar.

Möjligen kan man i efterhand ha en hypotes om att intrarollkonflikterna ökat något

under planeringscykeln. En tänkbar orsak till detta skulle vara att de ekonomiska

förutsättningarna försämrades påtagligt under perioden jän1fört några år före
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studien. Detta skulle kunna medföra att de prediktiva förändringarna minskade

något i styrka. Vi har dock ej några data som skulle tyda på detta.

10.5.3 PROCESS

Enkätmaterialet frän PROCESS bearbetades för att fä en enkel indikator på graden

av intrarollkonflikter. Först beräknades för varje aktörskategori differensen mellan

medelvärdena år 3 för problem (indikator för de prediktiva förväntningarna)

respektive resurser (indikator för de normativa förväntningarna) för varje område.

Därefter summerades dessa. I ett andra steg utfördes motsvarande differensanalys

för mätningen år 5/6, dvs schematiskt enligt nedanstående figur:

Område
LEDNING

År3 År 5/6

1. Produktion
2. Arbetslokaler
3. o s v

Summa

Problem
4,2

Resurs
4,5

Diff
0,3

Problem Resurs
4,2 3,4

Diff
0,6

Område
FABRIKS

År3 År 5/6

1. Produktion
2. Arbetslokaler
3. o s v

Summa

Problem
3,4

Resurs
4,2

Diff
0,8

Problem Resurs
4,1 4,3

Diff
0,2

Figur 25: Indikator på intrarollkonflikter

Summan av differenserna dividerades sedan med antalet områden (17 st) för att

resultaten skulle kunna uttryckas i den femgradiga skalan vi tidigare använt oss av.
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Resultaten av denna sammanställning blev helt annorlunda än vad vi förväntat oss.

Företagsledningen tycktes ha ökat vad avser intrarollkonflikter från ett medelvärde

av differenserna på 0,25 år 3 till 0,39 år 5/6. Fabriksklubben å andra sidan hade en

liten minskning från 0,28 år 3 till 0,24 år 5/6.

Den ökade differensen i företagsledningsgruppens bedömningar kan delvis bero på

att ett antal personer, bl a VD och ekonomichefen hade bytts ut.

10.5.4 UNIT II

På UNIT II-materialet utfördes med samma metod en liknande sammanställning.

Resultaten där blev att företagsledningen låg på precis samma nivå 0,36 både vid

första mätningen år 4 och vid den andra mätningen år 5/6. LOK-klubben å andra

sidan hade en viss ökning från 0,31 år 4 till 0,41 år 5/6.

10.5.5 Sammanfattning

På UNIT I märktes inga förändringar av graden av intrarollkonfIikter. På PROCESS

ökade dessa i viss utsträckning inom företagsledningen. En mycket svag minskning

skedde för fackklubben. På UNIT II skedde inga förändringar vad avser ledningen

medan fackklubbarna hade en marginell ökning. Då vissa andra förändringar

inträffat i t ex PROCESS ledningsgrupp drar vi slutsatsen att den genomförda

interaktiva planeringen inte har haft någon betydelse för graden av intrarollkonflik

ter. Möjligen har vissa spänningar uppkommit inom LOK-klubben i samband med

planeringen. Vi bedömer dock att dessa förändringar ej är relevanta i detta

sammanhang pga att förändringen är mycket liten samt att andra faktorer kan ha

haft betydelse. Inga intervjudata stöder t ex tanken att detta skulle bero på plane

ringen.

10.6

10.6.1

Leder interaktiv planering till att
interrollkonflikter minskar?

Inledning

Den andra frågeställningen i kapitel 3 avsåg huruvida interrollkonflikter, dvs

skillnaden mellan olika aktörers normativa förväntningar på ett visst område av
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företagets verksamhet, minskar genom en interaktiv planering. Föreställningen var

att detta skulle uppnås genom att planeringen skulle skapa en arena där

information, krav och förväntningar skulle kunna utbytas, förhandlas och kom

promissas.

Vi kommer att som i föregående avsnitt fokusera intresset i sammanställningen på

ledningen och den viktigaste fackklubben vid företaget. Som indikator på

interrollkonflikter kommer vi att använda differensen mellan vad de två

aktörsgrupperna ville att företaget skulle prioritera inför framtiden. Inte heller i

detta sammanhang finns data i så stor utsträckning från UNIT I.

10.6.2 UNIT I

Avseende UNIT I har vi ej kunnat identifiera några förändringar av interroll

konflikterna. Möjligen kan man med intervjuerna som grund spåra en viss ökning

av dessa. Inledningsvis föreföll aktörerna relativt överens t ex om hur samver

kanssystemet och arbetsmiljön borde utformas. I ett senare läge, vid intervjuerna

sent på hösten år 2, uppfattade vi att åsiktsskiljaktigheterna hade ökat. De kraftigt

uttryckta intervjucitaten typ "man talar i Stockholm om medbestämmande och

socialt ansvar - men menar inte ett skit med det. Vi får inte vara med och

bestämma något" skulle kunna vara tecken på detta. De första intervjuerna gjordes

dock innan forskarna och aktörerna på UNIT hade etablerat en förtroendefull rela

tion. En möjlighet är därför att skillnaderna i praktiken inte var så stora. I den

begränsade krets arbetsgruppen utgjorde fanns å andra sidan tydliga tecken på att

interrollkonflikterna minskat.

10.6.3 PROCESS

Enkätmaterialet bearbetades på följande sätt: Först beräknades differensen mellan

medelvärdena för de två kategoriernas prioriteringar (dvs indikatorn för de

normativa förväntningarna) av respektive område år 3. Därefter utfördes motsva

rande beräkning för år 5/6. Summan av differenserna för varje år beräknades och

dividerades med antalet områden för att redovisa resultatet i en femgradig skala.
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Resultaten från PROCESS blev att interrollkonflikterna ökade från i genomsnitt

0,42 år 3 till 0,62 år 5/6. Särskilt stor förändring skedde vad gäller synen på

Sysselsättning, Forskning och Utveckling, Arbetsorganisation och Produktion. På

dessa områden ökade interrollkonflikterna kraftigt. Den främsta orsaken till detta

var att fackklubbarna ville satsa på dessa områden i högre utsträckning. Både år 3

och år 5/6 var synen på Arbetsvillkor det område som skapade starkast interrollkon

flikter. Skillnaden i vilka resurser man ville satsa på det området var 1,5 år 3 och

1,2 år 5/6.

10.6.4 UNIT II

På UNIT II märktes också en ökning av interrollkonflikterna. Indikatorn visade här

en ökning från 0,29 år 3 till 0,51 år 5/6. De stora förändringarna inom UNIT II

skedde på några av de sociala områdena: Arbetstillfredsställelse, Arbetsvillkor,

Medbestämmande, Miljövård och Sysselsättning av svårsysselsatta grupper. Det

område som år 3 innebar de största differenserna var Miljövårdsområdet. På detta

område blev företagsledningen och fackklubben mer överens fram till den andra

mätningen medan differenserna ökade på övriga områden. År 5/6 var synen på

behovet av resurser för social service det som skilde parterna mest.

10.6.5 Sammanfattning

Även vad gäller interrollkonflikterna blev resultaten inte vad vi förväntat oss. I

stället för att de två aktörskategorierna skulle ha närmat sig varandra under plane

ringscykeln fanns snarare tecken i alla tre experimenten på att interrollkonflikterna

hade ökat.

För att analysera om det rörde sig om genomgående tendenser att man fjärmat sig

från varandra utförde vi motsvarande analys av hur problematiska respektive hur

viktiga man bedömde att de olika områdena var. Resultaten av detta var inte alls

lika märkbara. På PROCESS ökade differenserna nlellan de två aktörskategorierna

från 0,38 till 0,45. På UNIT II låg de kvar på precis samma nivå 0,42. Vad avser

bedömningarna av vilka områden som är viktiga för att företaget skall fungera bra
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blev förändringen på PROCESS från 0,27 till 0,35 och på UNIT II från 0,32 till

0,35.

Slutsatsen blir således att interrollkonflikterna hade ökat under respektive

planeringscykel. Förändringen på PROCES S kan möjligen förklaras av att ett antal

personer i företagsledningen bytts ut samt av den akuta kris företaget gått igenom.

För UNITs del fanns inte några dylika "yttre" förklaringar. Om planeringen haft

betydelse i sammanhanget, vilket dock inte är helt säkert, tycks den snarast ha ökat

interrollkonflikterna.

Vi kommer i ett senare avsnitt att diskutera detta närmare. En tänkbar förklaring

till det uppkomna dilemmat är att planeringen tvingat varje part att ta ställning,

formulera sina strategier osv. Om en grundläggande interrollkonflikt fanns kanske

den medvetandegjorts på ett tydligare sätt och stärkts av processen. Trots att man

på "pappret" fått en plan som alla säger sig vara överens om kanske många aktörer

innerst inne anser att den är en dålig kompromiss och därför ej är trovärdig. Detta

skulle i så fall vara en tänkbar förklaring till att planerna i så liten utsträckning haft

en positiv effekt.

10.7 Sammanfattning av resultaten av
respektive experiment

Innan vi i nästa kapitel går vidare oc~ diskuterar orsaker till de redovisade utfallen

av planeringen sammanfattar vi i tabellen nedan våra huvudsakliga slutsatser kring

resultaten av planeringen.

Svaren på de frågor och förväntningar vi formulerade i kapitel 3 har uppenbarligen

inte blivit vad vi ursprungligen tänkt oss. På UNIT I blev resultaten minimala.

Möjligen skedde en viss ökning av uppmärksamheten i arbetsgruppen och snarast

en viss polarisering mellan parterna i slutfasen av arbetet. Vid PROCESS tycks

aktörerna ha utvecklats betydligt kunskapsmässigt. Denna inlärning har troligen

förstärkts genom de akuta problem man i övrigt har arbetat sig igenom. Andra

effekter än vissa marginella åtgärder och förbättringar på några avdelningar har vi
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ej kunnat identifiera. På UNIT II skedde även viss kunskapsförbättring och smärre

arbetsmiljöförbättringar. I övrigt mötte våra förväntningar ringa empiriskt gensvar.

Vad som framför allt förvånade oss var att interrollkonflikterna både på PROCESS

och på UNIT hade ökat. En av de avgörande tankarna bakom interaktiv planering

var att den skulle bidra till att sådana konflikter minskade. I och för sig kunde ett

antal andra faktorer ha påverkat mätresultatet. Vi kunde dock inte utesluta att

planeringen haft ett avgörande inflytande i detta sammanhang. Detta uppfattade vi

som en paradox. Leder kanske interaktiv planering till ökade interrollkonflikter i

stället för tvärt om? I det avslutande kapitlet skall vi närmare söka belysa den

frågan.



Används planeringsresul
taten för konkreta beslut
och åtgärder

Leder planeringen till
en positiv utveckling
av företaget vad avser

- Resultat, omsättning
nya produkter etc

- Arbetstillfredsställelse

- Samarbetsklimat (pla
nering, info, sam
verkan etc)

Leder planeringen till
förändrad uppmärksamhet?

- Kunskap

- Viktigt

- Resurser

- Problem

- Inflytande

Leder planeringen till
minskade intrarollkon
flikter?
(inom en aktörskategori)

Leder planeringen till
minskade interrollkon
flikter?
(mellan aktörer)

UNIT I

Inga effekter

Inga effekter (kris)

Inga effekter

Inga effekter

viss förbättring hos ar
betsgrupp

Inga effekter

Inga effekter

Inga effekter i stort
viss ökn av probl.medv.het

Inga effekter

Inga effekter

Inga effekter (spänningar
ökar något i slutfasen)

PROCESS

Inte vid avgörande beslut
Vissa mindre åtgärder
inom avdelningarna

Inga effekter (kris)

Inga effekter (försämring)

Inga effekter (försämring)

Förbättring i samverkan
mellan fackklubbar

Stora effekter - ökningar
över hela + speciellt för
sociala området

Inga effekter (ökning mot
ek/externa)

Inga effekter (minskn. ek/
internt + ökn. ek/externt

Inga effekter (ökning mot
externa området)

Inga effekter (ökning
överlag)

Ledning ökar något
Fack minskar något

vissa ökningar

UNIT II

Inte vid avgörande beslut
Vissa mindre arbetsmiljö
förbättringar

Inga effekter (kris)

Inga effekter (försämring)
viss positiv utv på en enhet

Inga effekter (lika)

Förbättring i samverkan led
ning - fackklubbar

Vissa effekter - ökningar
över hela området

Inga effekter (oförändrat)

Inga effekter (ledning vill
minska på sociala området

Inga effekter (oförändrat)

Inga effekter (minskning
överlag)

Oförändrat för ledning
Fack ökar något

Vissa ökningar

Tabell 5: Sammanfattning av resultaten från de olika experimenten
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KAPITEL 11 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

11.1 Inledning

Syftet med detta kapitel är att sammanfatta våra erfarenheter och slutsatser. Vi vill

även bidra till att identifiera de frågor och problem vi menar borde ligga till grund

för eget eller andras fortsatta forskningsarbete inom detta område.

Inledningsvis kommer vi att sammanfatta erfarenheter och slutsatser beträffande

den första av huvudfrågorna: "Hur sker formulering, genomförande och för

ändringar av företagets strategier gentemot dess intressenter?" Därvid kommer vi

även att ge förslag på hur den modell för strategiprocessen som behandlades i

kapitel 2 skulle kunna vidareutvecklas.

I det andra avsnittet diskuterar vi den andra huvudfrågan: "Är planering och i

synnerhet en mer interaktiv planering ett kraftfullt instrument för företag att

utveckla framgångsrika intressentstrategier?" Vårt arbete har i första hand varit

inriktat på planering av de sociala och politiska områdena av företagets verksamhet.

Vi kommer därför att närmare diskutera generaliseringsmöjligheter till andra

områden.
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I ett tredje avsnitt diskuterar vi kort våra erfarenheter och slutsatser beträffande den

kliniska forskningsmetoden. Speciellt fokus riktas mot dilemmat med de inter

ventioner som denna ansats innebär.

I det avslutande avsnittet söker vi sammanfatta vad vi lärt oss i relation till det

övergripande syftet att generera kunskap om företagsledningars förmåga att

utveckla framgångsrika intressentstrategier. Vi behandlar härvid även ideer för

vidare forskning.

11.2

11.2.1

Företagens intressentstrategier

Intressentstrategiernas betydelse för företagets
totala strategiska utveckling

Den första delfrågan på detta område var: "Vilken betydelse har intressent

strategierna för företagets totala strategiska utveckling?" Vi kommer här närmare

penetrera våra slutsatser kring denna fråga.

Vid analysen i kapitel 9 kunde vi konstatera att en stor del av företagsledningarnas

engagemang och tid krävdes för att hantera andra intressenter är dem man normalt

förknippar med företagens affärsstrategier. Vid jämförelse med den lista av

utmaningar av socio-politisk karaktär som redovisats i kapitel 2 framstod klart att

båda företagen mött i stort sett alla dessa utmaningar i en påtaglig omfattning. För

att säkerställa de resursflöden sonl krävdes för att förverkliga företagsledningarnas

visioner använde man strategier såväl mot de aktörer som fanns i koalitionen som

mot de intressenter som skulle kunna störa resursflödena med dessa. Vid mer om

fattande strategiförändringar eller försök till dylika involverades och påverkades

ett stort antal intressenter.

Bristande förmåga att med lämpliga intressentstrategier lösa upp aktuella

rollkonflikter ledde till upprepade legitimitetskriser i båda företagen. Personliga

legitimitetskriser med effekten handlingsförlamning i företagens ledningsgrupper

utlöstes av bristande överensstämmelse mellan ledningars prediktiva och normativa

förväntningar. Ledningarna råkade i båda företagen som funktion ut för legitimi

tetskriser. De hade inte lyckats att utforma sådana strategier för de aktörer som
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befann sig i koalitionen att dessas normativa och prediktiva förväntningar på

företaget stämde överens. Kunderna lämnade företaget, ägarna ville sälja företaget

etc.

Legitimitetskriser för hela koalitionen uppträdde i båda fallen. För viktiga

intressenter utanför koalitionen hade man ej lyckats formulera sådana strategier att

deras normativa och prediktiva förväntningar på koalitionen stämde överens. Dessa

gick därför in och sökte påverka resursutbytena.

Vi kunde notera att företagen sökte använda olika strategier gentemot sina

intressenter för att lösa restriktioner för företagets affärsmässiga agerande

(Andrews 1980). De använde även strategier som mer taktiska manövrar för att

hantera vissa "issues" av social och politisk karaktär, vilka hotade företagets

ekonomiska ställning enligt Ansoff (1980). Vi uppfattade inte strategierna primärt

som uttryck för företagets eller företagsledarnas djupare ambitioner att skapa ett

företag med hög grad av moral och etik som t ex Etzioni (1988) menar.

De affärsmässiga, sociala och politiska frågorna var således tätt sammanflätade.

Wood (1989) drar följande slutsats i en relativt kritisk genomgång av vad ett antal

företag beskriver att de gör inom detta område:

"...public affairs (read corporate political action) is clearly defined as a
business activity. It is not directed towards satisfying stakeholder interests
or maintaining an ethical posture or "doing good and doing weIl" or any
of the other objectives of the corporate social responsibility schoois. As a
business activity, public affairs is necessary directed towards bottom-line
issues of sales, revenues and profits." (Wood 1989)

Vi har fått en bild av att företagsledning är en komplicerad verksamhet med ett

stort antal aktörsgrupper med olika krav, förväntningar osv. I alla finns det ekono

miska, affärsmässiga, sociala och politiska dimensioner, som är är nära integrerade

(Mintzberg 1984). Strategiska beslut om investeringar eller ny affärsinriktning

verkar vara situationer där det gäller för en företagsledning att "sy ihop" ett paket

som så långt som möjligt kan tillgodose de olika aktörernas förväntningar.

Accepteras inte "paketet" av någon aktör löper man betydande risker för miss-
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lyckande. I ett dylikt paket måste alla aktörer se och känna igen sina egna

önskemål och förväntningar annars kan de avbryta och bromsa utvecklingen genom

att hota att dra sig ur koalitionen.

Ledningen måste med andra ord både utforma en vision som i stort kan accepteras

av aktörerna i koalitionen samt välja lämpliga genomförandestrategier. I PROCESS

kunde vi se hur den tidigare ledningen hade valt anpassningsstrategier gentemot de

flesta aktörerna i koalitionen. Detta innebar så småningom att företagsledningen

blev helt beroende av sin omvärld och inte kunde styra sin utveckling. Handlings

utrymmet blev låst. På liknande sätt hade man i UNIT valt koordinationsstrategier.

Även i det fallet blev man starkt beroende av andra och därmed låst i sitt agerande.

Vi hade vid ett tillfälle långt efter att experimenten avslutats bjudit in den nya VDn

för PROCESS till ett företagsledarseminarium. Avsikten var att han skulle berätta

om sina erfarenheter. Han beskrev de åtgärder han vidtagit och de resultat som

uppnåtts. Efter en stunds diskussion ställde vi frågan "Det tycks oss som om det

finns stort behov av att företag utvecklar samhällsstrategier. - Vad anser Du?" Han

svarade omedelbart "Nej, absolut inte!" Vi blev konfunderade. Enligt vår uppfatt

ning hade han beskrivit just hur han utvecklat dylika strategier för att t ex säker

ställa regeringens, beredskapsmyndighetens, ägarnas och de anställdas medverkan

i koalitionen. Lobbyverksamhet, förhandlingar och åtgärder för att säkerställa

sysselsättningen hade varit avgörande aktiviteter för att "rädda" företaget. Trots

detta menade han att man inte skulle ha strategier?

Vi tolkade detta så att han för det första menade att strategier på det området inte

får komma för mycket i förgrunden. Det är i så fall lätt att de blir huvudstrategier

na. Amatucci och Grant (1991) menade exempelvis att ett dylikt primärt politiskt

agerande var en av huvudorsakerna till Gulf OH Corporations "nedåtgående spiral"

under 70- och början av SO-talet. För det andra kanske strategier på detta område

var så politiskt känsliga att de inte kunde offentliggöras. Med andra ord vore det

som om en schackspelare före partiet talade om för sin motspelare hur han tänkte

lägga upp spelet. För det tredje kunde mer långsiktiga strategier vara olämpliga då
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förhållandena ändras så kraftigt att de blir inaktuella. Måhända är det så att

framgångsrika företagsledare är mycket skickligare politiker än de vill eller kan

avslöja.

11.2.2 Val av intressentstrategier

Den andra av de delfrågor vi formulerade i kapitel 2 var: "Vilka strategier har

företagen använt gentemot de olika intressenterna samt vad kan förklara valet av

strategier?" Som framkom vid analysen i kapitel 9 använde den tidigare företags

ledningen på PROCESS primärt anpassningsstrategier. Den gjorde försök med

politiska och koordineringsstrategier. Dessa var inledningsvis ej framgångsrika. I

den akuta krissituationen användes politiska strategier. Den nya företagsledningen

agerade med mer av dominans och politiska strategier.

Strategierna på UNIT var å andra sidan primärt av informations- och koordi

neringskaraktär. Koncernen gjorde flera försök att med koordineringsstrategier lösa

sin situation. Vi har ej utfört analyser på ett sådant sätt att vi kan dra några

närmare slutsatser kring frågan vad som kan förklara valet av de olika strategierna.

En hypotes som växt fram under detta arbete är att det är en kombination av den

kultur och de normer som finns bland aktörerna i rollsystemet och av företagsled

ningens grundläggande värderingar. Om vi kornbinerar Ackoffs (1981) tankar om

olika planeringsattityder med de fyra alternativa teoretiska utgångspunkterna som

redovisats i kapitel 2 träder följande figur fram:



Makronivå
(samhällen,
bransch)

Mikronivå
(organisationer,
individer)

320

DETERMINISTISKT
SYNSÄTT

"Natural Selection
View"

Inaktiv attityd
Undvikande- och
förträngnings
strategier

II System-Structural
View"
Reaktiv attityd
Informations- och
anpassningsstrategier

VOLUNTARISTISKT
SYNSÄTT

"Collective-Action
View"

Interaktiv attityd
Koordinerings
strategier,
Politiska strategier

"Strategic Choice
View"
Preaktiv attityd
Dominansstrategier,
Politiska strategier

Figur 26: Val av intressentstrategier

Likaväl som forskare kan ha olika teoretiska utgångspunkter kan företagsledare

tänkas ha olika utgångspunkter för sitt arbete. Med en grundläggande inaktiv attityd

torde man primärt välja undvikande och förträngningsstrategier. Med en reaktiv

attityd torde informations- och anpassningsstrategier bli vanligare. En interaktiv

attityd leder i sin tur till koordineringsstrategier och den preaktiva attityden till

dominansstrategier. De politiska strategierna torde användas med både den inter

aktiva och den preaktiva attityden.

Vårt intryck är att ett deterministiskt synsätt bäst kan förklara företagets

intressentstrategier under huvuddelen av det strategiska förloppet. För att hantera

olika inre och yttre förändringar och rollkonflikter valde man strategier efter de

"standardrecept" (Spender 1989 samt Porac m fl 1989) som fanns i branschen eller

som tillhandahölls av andra t ex ägaren eller staten. På grund av låsningar i det

som vi uppfattade ganska rigida rollsystemet fanns inte handlingsutrymme för något

annat. Företagsledningens "strategic choice" i frågor rörande sociala och politiska

frågor, som bl aGreening (1989) framhåller, menar vi således är mycket begränsat.

Först när de extrema krissituationerna hade öppnat upp rollsystemet fanns möjlig-
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heter för ett "strategic choice". I båda företagen blev handlingsmöjligheterna då

relativt stora, vilket också utnyttjades av respektive företagsledning.

11.2.3 Strategiförändringsförloppet i stora drag

Den tredje delfrågan på detta område var: "Hur går strategiförändringsförloppet till

i stora drag?" Mot bakgrund av de fyra olika synsätten inom business-policy och

organisationsteoriområdena som skisserades ovan kan vi tänka oss fyra olika typer

av förlopp. De primära skillnaderna mellan dessa är vilken av komponenterna som

utlöser och är drivande i den strategiska förändringen.

Det första förloppet baseras på "Natural Selection" synsättet. Strategiförändringar

initieras i rollsystemet. Intressenterna t ex politiker och internationella konkurrenter

får t ex förändringar i den ekonomiska situationen. Man förändrar vissa normativa

spelregler t ex lagar. Företagsledningen uppmärksammar detta och söker med olika

strategier ofta gemensamt med andra företag i branschen eller andra organisationer

påverka intressenterna.

Det andra förloppet baseras på "System-Structural" synsättet. I detta fall initieras

strategiförändringen hos intressenter såväl utanför som i koalitionen. Företags

ledningen uppmärksammar dessa och söker med olika strategier anpassa företaget

till den nya situationen. Detta kan även innebära att de övergripande visionerna

ändras.

Med "Collective-Action" synsättet initieras förändringarna av rollkonflikter. När

. spänningarna därmed ökar i rollsystemet ökar interaktionerna mellan de olika

aktörerna i koalitionen. Ideer och förslag genereras, prövas och blir så småningom

förverkligade.

Med "S trategic Choice" synsättet initieras förändringarna av någon aktör i stark

maktposition, ofta företagsledningen eller ägaren på grund av att de egna normativa

och predikativa förväntningarna om företagets framtid ej stämmer överens. Med

denna spänning som drivkraft söker man kanske förändra visionen och rollsystemet.
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Förslaget "förpackas" i form av ett paket där var och en av de viktigaste aktörerna

känner igen sina förväntningar.

Vi har inte direkt kunnat identifiera något av de ovan nämnda synsätten som bra

förklaringar till hela de strategiska förloppen i de berörda företagen. Snarast tycks

kombinationer av synsätten vara mest framgångsrikt. Om vi dock utgår från

strategiska förändringar i bemärkelsen påtagliga och genomförda strategier som de

facto påverkade företagets inriktning var det enbart i krissituationerna som detta

inträffade. Därmed blir ett "strategic choice" synsätt det som närmast kan förklara

förändringarna.

Strategierna gentemot enskilda aktörer hade ofta en viss huvudkaraktär. Exempelvis

dominerade informations- och anpassningsstrategier på PROCESS och koordine

ringsstrategier på UNIT. Det mönster som framkom i båda företagen var följande:

När en rollkonflikt skärptes var företagsledningarnas inledande aktivitet att använda

samma strategityp som tidigare mot de enskilda aktörerna. När detta ej löste

konflikten sökte man byta strategi t ex från koordinering till dominans. Även dessa

försök misslyckades ofta. När spänningarna växt ytterligare skedde en mer påtaglig

total omorientering. Denna hade i flera fall föregåtts av allvarliga legitimitetskriser.

Drastiska lösningsförslag presenterades, vilka både ökade rollkonflikterna och

öppnade upp för en ny vision och delvis nya strategier. Dessa hade karaktär aven

"paketlösning" som innebar kraftiga förändringar i hela rollsystemet. Aktörer byttes

ut, resurs- och informationsflödena förändrades samt maktbalanserna rubbades

påtagligt. Förloppet var således enligt följande:

1. Skärpta rollkonflikter

2. Försök att lösa konflikterna med samma strategityp som tidigare

3. Misslyckande - spänningarna ökar

4. Försök att lösa konflikten med ny strategityp

5. Misslyckande - spänningarna ökar

6. Legitimitetskris (personlig, för ledningen eller hela koalitionen)

7. "Strategisk antites" lanseras sonl lösning av stark aktör i koalitionen

(ägare)
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8. Misslyckande - spänningarna ökar - legitimitetskriserna accentueras

9. Total omorientering - "paketlösning" presenteras

ny vision
nya strategier
nya aktörer i rollsystemet (t ex ledning, ägare)
nya resursberoenden och maktrelationer

10. Förankring av "paketlösningen" i nya koalitionen (tilltro och legitimitet för

nya ledningen)

Figur 27: Strategijörloppen i stora drag

Med ett organizationallearning perspektiv är strategiförändring troligen alltid av

double-Ioop karaktär (Argyris och Schön 1974, 1978). Den är sällsynt och före

kommer huvudsakligen i krissituationer (Björkegren 1991). Quinn (1991) menar

t ex att "organizational revolutions" är nödvändiga för att tänkandet beträffande det

strategiska fokuset skall kunna ändras. Pascal (1991) visar ett likartat synsätt vid

sitt anförande vid 1991 Top Management Forum. Rubriken för hans inlägg i

debatten var: "A model of Organization Transformation: 1. Creating a crisis 2.

Creating and sustaining 'calculated chaos' 3. Systematic change at many fronts. Il

Med andra ord tycks flera mena att ett ändrat strategiskt fokus kräver förändringar

av de kognitiva strukturerna. Legitimitetskriserna hade vi sökt planera för att

undvika. Det visade sig snarare att det var de som skapade de genuina lärtillfällena

för strategiutveckling.

Vi kan notera att i båda företagen hände något oväntat och dramatiskt, som tycktes

utlösa strategiförändringarna. I PROCESS var detta ägarens försök att sälja

företaget till en utländsk konkurrent. I UNIT var det koncernens VDs och senare

styrelsens beslut att lägga ned fabriken vid UNIT. Båda dessa förslag innebar

kraftiga strategiförändringar, som gick i klar motsats till tidigare inriktning. De

initierades av den aktör i respektive koalition som hade mest makt. De drevs

relativt konsekvent och hårt. I båda fallen var vi förvånade och överraskade över

dessa förslag. Vi kunde inledningsvis inte förstå varför de fördes fram då ingetdera

av förslagen realiserades, utan det var helt andra förslag som senare genomfördes.
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En tänkbar slutsats är att dessa förslag var de utlösande "katalysatorerna" för

kognitiv omorientering hos aktörerna i koalitionen. För att man skulle kunna bryta

sina inarbetade tankebanor eller "myter" (Hedberg och Jönsson 1978) krävdes en

antites eller "kontrarnyt" som påtagligt ruskade om aktörerna.

Detta medförde i sin tur att den tidigare relativt fasta rolluppsättningen luckrades

upp. Huruvida detta var en medveten tanke hos t ex VD för koncernen eller om det

var ett naturligt förlopp har vi ej underlag för att uttala oss om.

Klart är dock att det skapade en kris och ett kontrollerat kaos enligt Pascals (1991)

perspektiv, som refereras ovan. En tänkbar strategi för en aktör kan således vara

att om man ej är nöjd med en viss situation lansera ett helt annat alternativ än det

man egentligen är ute efter för att lösa upp situationen och bereda marken för den

lösning man eftersträvar. Vi vill beteckna detta som "en strategisk antites" med den

huvudsakliga rollen att vara katalysator i en strategiförändring. Den som söker

driva en dylik strategisk antites, utan att ha en påtaglig maktposition, torde dock

hamna i en mycket besvärlig situation.

Strategiförändringsförloppet var således en rörig process där makt, känslor och

förväntningar dominerade snarare än den mer rationella, logiska och planerade

process som låg bakom tankarna på det planeringssystem vi experimenterat med.

Quinn (1978) menade att delstrategierna formuleras i särskilda enheter eller

subsystem. Våra slutsatser pekar i delvis annan riktning. Detta skedde vad gällde

modifieringar av existerande strategier och försök med nya strategityper mot

enskilda aktörer. Vi kunde dock konstatera att dessa oftast misslyckades. Först när

strategierna hanterades i ett helhetsperspektiv som en del av ett "strategiskt paket"

och av den högsta företagsledningen blev strategierna nler påtagliga och effektiva.

11.2.4 Faktorer som påverkar företagets förmåga
att utveckla intressentstrategier

Den fjärde delfrågan var: "Vilka andra faktorer (förutom uppmärksamheten) kan

vara avgörande för företags förmåga att utveckla framgångsrika intressent

strategier?"
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I de föregående kapitlen har vi fått en klar bild av att sociala och politiska frågor

haft en brännande aktualitet och utgjort en integrerad del i företagets strategiska

utveckling. Vi kunde vidare konstatera att planering inte tycktes ha bidragit

påtagligt till en positiv utveckling för företagen. Vare sig vår sociala plan eller den

strategiska planeringen på PROCESS eller koncernens branschutredningar hade

hjälpt. En tydligare bild av situationen hade möjligen växt fram genom att de flesta

aktörer visste vilka problem som fanns. Planeringen blev dock ej det stöd vi

bedömt de behövde för att klara situationen.

Det tycktes oss som om de intra- och interrollkonflikter och legitimitetskriser vi

hade sökt planera för att undvika, i stället var nödvändiga för att en mer radikal

förändring av ledningens kognitiva system skulle ske. För att kunna bryta sig ur

den föreställningsram om hur problemen skulle kunna lösas och vilka strategier

som krävdes behövdes en radikal kognitiv reorientering. Denna tycktes kunna ske

antingen genom att en ny ledning tog över eller genom att den befintliga ledningen

utsattes för så stora rollkonflikter att den tvingades till en reorientering.

För att kunna lösa dessa komplicerade situationer krävs förutom en lämplig

kognitiv förmåga, kanske helt andra mer väsentliga egenskaper. Kanske är de

högsta chefernas personliga egenskaper centrala i detta sammanhang. Vi vill hävda

att ledningens primära uppgift inte är att fatta beslut, leda, planera eller styra, utan

att vara "förväntansbyggare". Med detta menar vi att de för sig själva, i lednings

gruppen, i koalitionen och bland övriga intressenter söker skapa de prediktiva och

normativa förväntningar som gör att koalitionen hålls ihop och de resurser som

krävs tillförs. Selznick (1957) beskriver ledningens roll på följande sätt:

"The institutionai leader on the other hand, is primarilyan expert in the
promotion and protection of values ..... creative men are needed .... who
know how to transform a neutral body of men into a committed polity ....
These men are called leaders; their profession is politics." (Selznick 1957)

Att på detta sätt bygga förväntningar som speglar de olika aktörernas situation

ställer höga krav på personen och personerna. Det krävs en lyhördhet, förståelse för

andras situation, smidighet, handlingskraft, förhandlingsförmåga, uthållighet,
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samarbets- och övertalningsförmåga osv. Alvesson (1990) har ett likartat synsätt

då han menar att ledningens uppgifter till stor del ligger i att påverka företagets

image gentemot olika aktörer.

I båda de situationer vi beskrivit utvecklades verksamheten på sikt positivt. På

PROCESS lyckades den nya VDn sarrl1a en delvis ny koalition och skapa

förväntningar om en positiv utveckling för företaget. Vid UNIT lyckades det nya

bolag som bildades bygga förväntningar hos ett antal investerare som satsade

kapital i det nya bolaget. Detta klarade man i en bransch som alla hade betraktat

som dödsdömd.

Quinn m fl (1988) beskriver utmaningarna för företagsledningen på följande sätt:

"Each CEO shares with all other CEO's the challenge of guiding his
organization through the unfolding future of the world about him. Success
will depend on his ability to perceive and understand his world in all its
subtle, inconsistency, bureacracy and political maneuver as well as its
rationality, in other words, in all of its complexity." (Quinn m fl 1988).

Då vi menar att det är de enskilda aktörerna i företaget och i dess ledning som

måste hantera dylika sociala och politiska utmaningar är det snarast en person

kompetens som måste utvecklas för att man ska kunna lösa frågorna. Begreppet

personkompetens bör definieras brett, så att det omfattar dels de traditionella

frågorna kring kunskaper, färdigheter och erfarenheter och dels områden som

kontakter, relationer och personliga nätverk. Sätt att utveckla denna kompetens är

inte i första hand med planerings- och informationssystem. Ej heller tror vi att

utbildning, managementkurser etc har så stor effekt. Mest framgångsrikt är kanske

att utvecklas genom arbetsuppgifterna. Det borde således vara en naturlig del i

utvecklingsprogram för chefer att successivt pröva på att fungera i dylika socio

politiska sammanhang. Exempelvis kan detta ske genom att de får ansvar för att

planera och genomföra organisationsförändringar; att man successivt decentraliserar

förhandlingsfrågor så att chefer får genomföra förhandlingar; stimulera till politiska

uppdrag och fackligt arbete; anordna seminarier och hearings med olika interna

grupper som cheferna får träna sig att leda. Ledarrollen är i sig utvecklande på
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detta område. Därför kan en aktivitet vara att se till att specialister på staber inte

får sitta alltför länge på dessa poster, utan får möjlighet att i en ledarroll på en

linjeenhet bygga upp en socio-politisk kompetens.

I det avslutande avsnittet i detta kapitel kommer vi att presentera några tankar

kring vilka forskningsuppgifter vi ser inom området.

11.3

11.3.1

Det interaktiva planeringsparadigmet ifrågasatt

Några tänkbara sätt att tolka våra resultat

Den utvärdering som genomfördes i direkt anslutning till respektive experiment och

redovisades i kapitel 5-8 gav ett blandat resultat. De syften man hade ställt upp

hade enbart delvis uppnåtts. Aktörerna menade att de genom planeringen erhållit

en bra överblick av situationen medan konkreta resultat i form av åtgärder och

förändringar var begränsade. Inlärningsprocessen under och mellan experimenten

hade dock inneburit att de senare experimenten blivit allt mer framgångsrika.

Uppfattning om värdet och nyttan av planeringen var blandad. Huvudintrycket var

dock härvidlag positivt. Främst gällde detta de som deltagit i arbetsgrupperna.

I samband med den mer långsiktiga och djupa analys som redovisats i kapitel 10,

var bilden dock negativ. Vi har inte lyckats visa att planeringen haft positiva

effekter på t ex ekonomiskt resultat, omsättning, arbetstillfredsställelse och sam

arbetsklimat. Inte heller tycktes planeringen ha bedömts som användbar för

strategiska beslut. Vissa mindre förändringar av t ex arbetsmiljö hade dock skett.

Kunskaperna på olika områden tycktes ha ökat markant. I övrigt var det inga eller

begränsade effekter vad gäller aktörernas uppmärksamhet. I klar motsats till vad

vi förväntat oss ökade interrollkonflikterna.

Innan vi närmare diskuterar orsakerna till dessa utfall skall vi kort behandla någ

ra alternativa synsätt vid tolkningen av våra resultat. Huvudfrågorna är enkelt

uttryckta: Har planeringen varit framgångsrik? Om så ej är fallet - vilka tänkbara

orsaker finns för detta?
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Vi kommer att redovisa fem tolkningsalternativ. För vart och ett av dessa kommer

vi att lyfta fram de faktorer som talar för en dylik tolkning. Vi bedömer inget av

alternativen som helt orimligt. I ett senare avsnitt i kapitlet diskuterar vi närmare

vilket eller vilka av dessa alternativ vi bedömer som troligast.

Det första förhållningssättet är att hävda att planeringen trots allt varit framgångs

rik. Stora förbättringar av de olika aktörernas kunskaper på olika områden har

skett. Ett avgörande tecken på att planeringen varit framgångsrik var att båda före

tagen lyckats ta sig igenom allvarliga kriser. Utvecklingen på längre sikt hade varit

gynnsam. Även om aktörerna inte sett direkta kopplingar mellan planeringen och

denna utveckling är det tänkbart att de ökade kunskaperna och den förbättrade

samverkan hade utgjort en grund för framgångarna. Att forskarna och utvecklings

grupperna varit besvikna på resultatet kan bero på att de hade för stora och

orealistiska förväntningar. Det är på detta sätt de flesta planeringssystem fungerar.

Man hade getts anledning att i lugn och ro fundera igenom hur framtiden skulle se

ut och hur man skulle komma dit. Detta hade i sin tur medfört att aktörerna i andra

sammanhang kunnat fatta väl underbyggda beslut eller vidtagit välgrundade

åtgärder. Med referens till de frågor Dierkes (1985) menar att man bör ställa sig:

Finns intresse för konceptet? Är inforn1ationen användbar? Är informationsbehoven

tillfredsställda? samt är informationen pålitlig tycks planeringen varit framgångsrik.

På UNIT II var t ex huvuddelen av aktörerna mycket positiva vid den enkät

undersökning som genomfördes år 5/6. 68% ansåg t ex att rapporten som helhet var

bra. 70% menade att informationen var pålitlig etc.

Det andra förhållningssättet är att säga att planeringen delvis har misslyckats pga

att ekonomiska kriser kommit emellan och förändrat förutsättningarna radikalt.

Planeringssystemet hade successivt förbättrats efter varje experiment. På både

PROCESS och UNIT kom man fram till väl genomarbetade handlingsprogram för

att förbättra läget inför framtiden. Vissa enskilda aktörer hade synpunkter på delar

i handlingsprogrammet eller önskade att man skulle göra helt andra saker. I

huvudsak hade dock alla aktörerna varit överens om hur situationen sett ut, vilka

mål man skulle ha samt vilka medel som krävdes för att man skulle nå dessa.

Kriserna kom dock emellan och stoppade arbetet. Planeringssystemen i sig var det
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dock inga fel på. De var starkt uppskattade av aktörerna, speciellt av dem som

medverkat i arbetsgrupperna.

Det tredje förhållningssättet innebär även detta att hävda att planeringen miss

lyckats. I detta fall beroende på att man sökt införa planeringssystem som bygger

på en interaktivplaneringsattityd i företagsmiljöer som är präglade aven inaktiv

(PROCESS) eller reaktiv planeringsattityd (UNIT). Planeringssystemen i sig var det

inga fel på. Det var de situationer där men sökte implementera dem som inte

passade. Planeringen hade varit som "en gökunge i boet". Det är svårt att nå fram

gång när man som på PROCESS hade en ledning som helst inte ville förändra

något eller som på UNIT hade chefer som var så X-orienterade i sitt tankesätt att

de skulle vilja återgå till ett traditionellt sätt att leda. "Det går inte att få en för

ändring om vi inte använder maktmedel" sade t ex förvaltningschefen på UNIT.

Det fjärde förhållningssättet är att hävda att planeringen misslyckats genom att

planeringssystemen hade fått fel utformning. Ett tecken på detta var att planeringen

gick bättre när man successivt förbättrade systemet med erfarenheterna efter varje

experiment. Fortfarande kvarstod dock brister. Systemen var för krångliga och

inriktades mot områden som inte uppfattades som relevanta för vissa aktörer.

Arbetet hade fokuserats för mycket på själva proceduren och på resultat i form av

rapporter och plandokument och för litet på verkligt uppnådda förbättringar.

Marknadsföringen av systemet hade dessutom varit bristfällig. Konstiga begrepp

och "socialt flummande". Stramade man upp systemet, gjorde det enklare samt mer

mål- och handlingsinriktat skulle troligen resultaten ha blivit bättre.

Det femte förhållningssättet är att betrakta planeringen som misslyckad pga att en

interaktiv planering inte fungerar i den politiska miljö som ett företag utgör. En

interaktiv planering som bygger på medverkan från de berörda, helhetssyn och

kontinuitet är omöjlig på de områden som behandlas i denna studie. En företags

ledning har en svår balansgång att gå i arbetet att hantera olika intressenter. I detta

sammanhang är det avgörande att undvika låsningar eller begränsningar av hand

lingsutrymmet. Samma sak med de fackliga organisationerna de vill inte heller bli

uppbundna vid något de senare har svårt att ta sig ur. Utfallet aven interaktiv
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planering kan bara bli ett - dåliga kompromisser som ingen egentligen tror på. Den

kommer därför ej att användas för att styra verksamheten. I och för sig är det

viktigt att fungera interaktivt, dvs att utbyta information, men att planera på det

sättet är troligen såväl riskfyllt som olämpligt.

Vi menar att inget av de ovan beskrivna förhållningssätten till våra resultat är helt

orimliga. Både vi själva och aktörerna i företagen har i olika skeden och

utsträckning företrätt alla dessa synsätt. Under större delen av arbetet dominerade

de tre första förhållningssätten. När vi i efterhand tagit del av de mer långsiktiga

resultaten har de tre senare haft övervikt. Innan vi går närmare in på detta skall vi

redovisa våra slutsatser kring vilka faktorer som varit underlättande respektive

hindrande för planeringen.

11.3.2 Slutsatser angående hinder och stöd för en planeringsprocess

I samband med utvärderingarna av varje experiment i kapitel 5-7 analyserades

hinder och stöd för arbetet. I slutet av kapitel 8 redovisades dessa sammanfattat.

I detta avsnitt kommer vi att utgå från dessa analyser samt komplettera den med

de faktorer vi i övrigt har uppmärksammat vid den djupare analysen i kapitel 9 och

10.

Vi kommer även att diskutera vilka av dessa faktorer vi menar är specifika för den

interaktiva ansatsen samt vilka som är generella planeringsfrågor. Vår inriktning

har gällt intressentstrategier samt de sociala och politiska frågor som därvid är

aktuella. Vi kommer därför även att diskutera generaliseringsmöjligheterna för

andra strategiska områden.

11.3.2.1 Stödjande och underlättande faktorer för en interaktiv
planeringsprocess

Utgående primärt från de resultat som redovisades i kapitel 8 drar vi slutsatsen att

det är avgörande för framgången för en interaktiv planering att man:

1. Startar planeringen i en situation av hög problemmedvetenhet hos alla ledande

aktörer. Detta är avgörande för motivationen att påbörja och genomföra ett

planeringsarbete med de krav på resurser detta ställer.
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2. Säkerställer stöd, tryck och aktivt engagemang av de ledande (i maktposition)

aktörerna. Det är väsentligt att man inte bara får detta av högsta ledningen t ex VD

utan i lika hög grad av de aktörskategorier som i övrigt medverkar och berörs av

planeringen t ex ägare, chefer på olika nivåer, fackklubbar osv.

3. Arbetar med de frågor eller problem som de ledande aktörerna uppfattar som

centrala och avgörande för företagets fortsatta verksamhet och utveckling. Ett starkt

engagemang och aktiv medverkan i planeringen förutsätter att man uppfattar de

områden som behandlas i planeringen som viktiga.

4. Säkerställer att det finns erforderlig kompetens och status hos de individer

som arbetar med att initiera, integrera och koordinera planeringsarbetet. I våra

experiment har detta utförts av den partssammansatta utvecklingsgrupp som funnits

i varje planeringscykel. I andra situationer kanske man löser detta på annat sätt,

t ex med en speciell planeringsavdelning. Kravet är dock detsamma oberoende av

vilken organisation som välj s för planeringsarbetet.

5. Säkerställer att det är en bra "personkemi" i den grupp eller enhet som

integrerar och koordinerar planerna. Med detta avses att man kognitivt, värderings

mässigt och personlighetsmässigt måste stämma överens och komplettera varandra.

Exempelvis måste man kognitivt ha ungefär samma tidsperspektiv.

6. Har planeringsprocedurer och instrument som både bygger på och skapar aktiv

medverkan från de olika aktörer och grupper som planerar. Dessa procedurer och

instrument skall ha som huvuduppgift att stödja planeringsarbetet.

7. Säkerställer att de aktörer och organ som skall planera avsätter erforderliga

personella, tidsmässiga och ekonomiska resurser. Ackoff (1981) menade exempelvis

att planering skall vara en chefs huvudsakliga aktivitet. Ofta ser man till att det

centralt finns resurser, men förbiser andra enheters behov. Fackklubbsrepresentanter

brukar t ex ha fullt upp med löneförhandlingar etc. Om företaget önskar deras

medverkan kan det krävas att man ökar deras resurser genom att t ex ge tjänstledigt

från ordinarie arbete.
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8. Har någon "neutral" aktör med i planeringsarbetet som kan fungera som

medlare. Dvs någon som övriga aktörer uppfattar som obunden till någon parts

intressen och som de i övrigt har förtroende för. Detta är särskilt viktigt i en

interaktiv planeringsprocess där det finns olika parter med påtagliga intresse

motsättningar. I våra fall har forskarna fyllt denna funktion. I en löpande ordinarie

planering kan någon annan person fungera på detta sätt som "olja i maskineriet".

Denne får inte ha någon ledande roll i planeringen. Risken är då stor att det blir

medlarens intressen som styr i stället för de ledande aktörernas.

9. Ger varje aktörskategori goda möjligheter att internt i respektive grupp

utveckla sitt synsätt och sina ställningstaganden. Speciellt i en interaktiv planering

finns risken att man för tidigt når kompromisser. Detta innebär att tilltron till

planeringen kan minska. Om dock varje grupp är säker på sitt ställningstagande kan

de också bättre utvärdera utfallet av planeringen.

11.3.2.2 Hinder och svårigheter för en interaktiv planeringsprocess

De hinder eller svårigheter för en framgångsrik interaktiv planeringsprocess vi har

identifierat är följ ande:

1. Låga förväntningar på nyttan eller utfallet av planeringen. Med detta avses i

första hand att man utformat ett planeringssystem som ej tillgodoser ledande

aktörers behov. Man planerar t ex för problem eller områden dessa ej är intres

serade av eller driver planeringen på ett sätt som ej överensstämmer med aktörernas

sätt att arbeta. I andra hand kan "produkten" i sig vara rätt utformad, men

"marknadsföringen" av den bristfällig.

Hinder på dessa områden leder i sin tur till att man ej motiveras att avsätta resurser

för planeringen och för genomförandeåtgärderna. Vad gäller interaktiv planering

är detta troligen ett både vanligt och svårt problem att lösa. I planeringen ingår

definitionsmässigt olika aktörer med olika behov. Svårigheterna är därför särskilt

stora att utforma en "produkt" som kan tillgodose alla dessas behov.
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2. Spänningar och intressekonflikter mellan de aktörer som planerar är en del av

det interaktiva spelet som måste hanteras. Aktörerna har både olika värderingar och

olika resursberoenden till företaget. I vissa fall kan detta medföra avgörande

låsningar i planeringen eller oöverstigliga hinder för denna. Även inom en

aktörskategori kan sådana intresse- eller värderingsskillnader finnas att denna part

blir handlingsförlamad. Därigenom kan hela planeringsarbetet stanna upp eller mål

och åtgärdsförslag bli sådana kompromissprodukter att syftet med planeringen

förfelas. I och för sig är tanken bakom den interaktiva planeringen just att man

skall kunna klara ut dylika spänningar och konflikter. Det är dock inte säkert att

det i alla situationer vare sig är möjligt eller lämpligt.

3. Den grupp eller den planeringsspecialist som skall stödja, integrera och

koordinera andra aktörers planering kan ha tolkat sin uppgift eller roll på ett annat

sätt. De kan med andra ord ha uppfattat att det egentligen är de som är planerarna.

Därigenom finns risk för att planeringsarbetet bedrivs isolerat och tappar

förankringen i organisationen. De utformar planer, rapporter och planeringssystem

som snarare fyller deras egna behov än övriga aktörers.

4. En interaktiv planering kan lätt bli krånglig och tidskrävande pga att det är

många aktörer med skilda behov och intressen som ska medverka samt ett stort

problemområde som behandlas. Låsningar uppträder inom och mellan

aktörsgrupper, rapporter måste utformas så att alla kan godkänna dessa, data

inhämtas från många olika håll osv. Allt detta tar tid att klara ut.

5. Om man i den grupp eller enhet som skall initiera, stödja, integrera och

koordinera planeringsarbetet ej får med "rätt" aktörer kan stora svårigheter uppstå.

Exempelvis fick planeringsarbetet i alla tre experimenten, genom gruppens

sammansättning, stark slagsida åt interna och personalrelaterade frågor. Hade

gruppen på PROCESS i stället bestått av t ex VD, finanschef, kundföreträdare,

representanter för ägaren, kommunen och den berörda statliga myndigheten hade

säkerligen planeringen utformats helt annorlunda. Risken är således stor att man

mer eller mindre omedvetet väljer en grupp som företräder en kognitiv orientering

som ej är lämplig med hänsyn till företagets situation.
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Även om man ursprungligen fått ett visst uppdrag utformas efterhand planerings

instrumentet och procedurerna så att vissa avgörande områden kan lämnas utanför.

I detta sammanhang är kompetens viktig. Det gäller att säkerställa att man har till

räcklig kompetens för att täcka hela det avsedda problemområdet. Det krävs även

att det finns personer med engagemang och intresse för varje område. De områden

som saknar "bärare" blir snart mer eller mindre lämnade utanför. Personerna måste

dessutom av andra aktörer få erforderlig makt genom att de uppfattas ha status och

legitimitet att föra fram just dessa områden eller problem.

6. En interaktiv planering löper risken att bli rigid. När förutsättningarna

förändras kan den bli svår eller omöjlig att anpassa till den nya situationen och

därigenom verkningslös. Orsakerna till detta är flera. Karaktären av medverkan från

olika aktörer kan innebära att man genom förhandlingar har låst upp sig.

Helhetssynen innebär att man måste göra förändringar i flera delar av systemet när

någon detalj har förändrats. Detta tar tid och kan i vissa fall vara helt ogörligt.

Kontinuitetsprincipen innebär att det inte finns naturliga punkter där man kan börja

planera för ett nytt läge. Tanken bakom interaktiv planering är att den snarast skall

vara mer flexibel än den som utförs med en annan planeringsattityd. Våra

erfarenheter från dessa tre experiment tyder dock på att den interaktiva planeringen

haft stora svårigheter att t ex anpassa sig till en förändrad ekonomisk situation.

7. Planeringsarbetet kan kräva så mycket tid och resurser att den huvudsakliga

energin hos berörda aktörer går åt till att utforma och förhandla fram själva planen.

Kvar finns kanske inte tids- och resursmässigt utrymme att vidta åtgärder. På

liknande sätt kan en missriktad planerares roll (se punkt 3) innebära att fokus mer

sker på själva procedurerna, målen, problembeskrivningarna och analysen än på de

konkreta aktiviteter som måste genomföras.

Kraven på bred medverkan, helhetssyn och koordinering kan i vissa fall medföra

att nödvändiga åtgärder ej vidtas i tid. I avvaktan på att alla medverkande skall ha

kommit överens och på att hela situationen eller området skall bli kartlagt kan

således åtgärder för mer akuta problem stoppas på ett olämpligt sätt.
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8. Ytterligare ett hinder kan vara att någon eller några av de berörda aktörerna

enbart använder planeringen som en strategi för att hantera sin motpart. Man är

således egentligen ointresserad av utfallet av planeringen. Det egentliga syftet med

den kanske snarare är att vara en skenmanöver för att vinna tid eller för att

kooptera den andra parten. Tecken har i flera fall t ex vid UNIT funnits på att

ledningen engagerat sig i planeringen inte för att uppnå egna syften utan för att

tillgodose ägarnas eller fackklubbarnas intressen och därigenom hålla dem lugna.

Ledningens egentliga planering har sedan skett i helt andra sammanhang och

former.

11.3.2.3 Generaliseringsmöjligheter till andra planeringssituationer

Vid en närmare genomgång av de hinder och stöd för en interaktiv planerings

process vi behandlat ovan framstår dessa för oss som till stor del generella för

andra även planeringssammanhang. Vissa torde dock vara unika för den interaktiva

ansatsen.

Av de stödjande faktorerna bedömer vi 1-5 samt 7 vara av generell planerings

karaktär, medan 6, 8 och 9 är mer specifika för interaktiv planering. Av de

hindrande faktorerna är 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 av generell karaktär. Mer specifik för den

interaktiva ansatsen är punkt 4. Dock är de generella punkterna 6, 7, och 8 särskilt

viktiga att beakta i ett interaktivt sammanhang.

I en studie som Ramanujam m fl (1987) utförde framkom att det organisatoriska

eller kontextuella sammanhanget var det som hade den dominerande inverkan på

planeringens affektivitet. Framförallt var det två faktorer: resistence to planning

och resources provided for planning, som hade stor genomslagskraft. Planerings

systemets utformning och tekniker hade viss betydelse, men i jämförelse med de

kontextuella faktorerna, föga påverkan på effektiviteten. Våra resultat som

redovisats ovan går i samma riktning.

Brandes och Brege (1991) menar att ett mer interaktivt synsätt på företagens

strategiformeringsprocess håller på att vinna terräng. Vår uppfattning är att de
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hinder och svårigheter för den interaktiva planeringsansatsen, som vi identifierat,

är tillämpbara även i de affärsstrategiska sammanhang som Brandes och Brege

studerat.

11.3.3 Slutsatser

Angående frågan "Är planering och speciellt en mer interaktiv planering ett

kraftfullt instrument för företaget att formulera framgångsrika intressentstrategier?"

drar vi följande slutsatser.

En sak förefaller säker mot bakgrund av våra erfarenheter och det är att interaktiv

planering inte fungerar på området företagets intressentstrategier. Vi har fått

intrycket att en företagsledning i sitt agerande söker skapa största möjliga

handlingsutrymme och flexibilitet. Att leda en koalition innebär att ett stort antal

aktörer måste kunna hanteras. Vid de förhandlingar och politiska processer som är

en del av detta söker man naturligt undvika att bli låst i sitt agerande.

Vi har också blivit övertygade om att en företagslednings agerande mer stämmer

överens med Quinns (1978) modell "An incremental approach to strategic change".

Han tar där avstånd från de rationella analytiska system som finns i planerings

litteraturen och menar att företags totala strategi är fragmenterad, evolutionär och

till stora delar intuitiv. En viktig aspekt han tar upp är att ledningarna för

framgångsrika företag tycktes vilja hålla handlingsfriheten så stor som möjligt så

länge som möjligt:

top executives usually consciously tried to deal with partIcIpating
events in an incremental fashion. Early commitments were kept broadly
formative, tentative and subject to later review. In some cases neither the
company nor the external players could understand the full implications of
alternative actions. All parties wanted to test assumptions and have an
opportunity to learn from and adopt to the other' s responses.... they often
purposely delayed initial decisions or kept such decisions vague in order
to encourage lower level participation, to gain more information from
specialists or to build commitment to solutions.... many a successful
executive will initially set only broad goals and policies which can
accomodate a variety of specific proposals from below, yet give sense of
guidance to the proposers .... as events and opportunities emerge he can
incrementally guide the pattern of escalated or accepted proposals to suit
his own purposes without getting prematurely committed to any rigid
solution set ... " (Quinn 1978)
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De planeringsprinciper och den uppläggning av planeringsprocessen som präglat

våra tre experiment har uppenbarligen stått i klar kontrast till Quinns teser enligt

ovan.

Vi har således kommit fram till att interaktiv planering i allmänhet och i synnerhet

på sociala och politiska områden typ företagens intressentstrategier inte förefaller

framgångsrik. Medverkans-, helhets- och kontinuitetsprinciperna är positiva

värdeladdade ord, men måhända inte lämpliga i alla planeringssammanhang. Av de

hinder för en interaktiv planering vi skissade ovan är flera m a o överstigliga.

Spänningar och intressekonflikter medför kraftiga låsningar. Ett för stort område

innebär att man inte hinner planera - det blir för tidskrävande och krångligt. Plane

ringen blir genom de låsningar som sker mellan aktörerna för rigid för att fungera

som ett ledningsverktyg. Planeringen utgör, om den ändå genomförs, troligen något

aven skenmanöver för vissa av aktörerna.

Därmed har vi inte sagt att man inte ska vara interaktiv - tvärt om. Ett interaktivt

agerande är av största vikt för att utveckla de kognitiva ramarna samt för att få

nära kontakter med de olika aktörerna i och runt koalitionen. Denna bör dock mer

vara inriktad på konkret problemlösning kring specifika gemensamma frågor eller

ett renodlat informationsutbyte. Därefter får varje aktör själv planera och ta fram

sin strategi för hur man vill driva det fortsatta arbetet. Att tillsammans planera den

gemensamma framtiden fungera troligen inte.

På samma sätt menar vi att det är uteslutet att tro att företag på eget initiativ skulle

arbeta fram objektiva sociala redovisningar för offentlig granskning. De kan göra

det om de tvingas till det som i Frankrike och som man nu diskuterar att göra i

Sverige (Arbetsmarknadsdepartementet 1991). Eller de kan själva ta fram ett urval

data som de själva vill presentera för sin omvärld. Exempel på detta finns i

Tyskland, Holland och USA. Den funktion de då har är att fungera som en informa

tionslänk i det förväntningsbyggande ledningen utför i koalitionen och i omvärlden.

Att företag skulle ha intresse av att visa upp de dåliga aspekterna vid sidan av de

mer positiva aspekterna av företagets verksamhet är inte troligt.
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Frågan huruvida planering rent generellt, dvs med andra ansatser än den interaktiva,

kan förbättra företags förmåga att utveckla framgångsrika intressentstrategier har

vi inte underlag att besvara på något entydigt sätt. Vidare forskning vore härvidlag

värdefull. Våra preliminära slutsatser är dock att de flesta framgångsrika företag

har väl genomtänkta intressentstrategier. Dessa strategier är dock med avsikt ej till

fullo uttryckta eller manifesta. Vissa formella "policy"formuleringar kan snarast

ofta ha funktionen att utgöra rökridåer för att dölja en verklig intressentstrategi. Vi

tror även att någon form av planering är vanligt förekommande i dessa samman

hang. Även här vore således fortsatt forskning av stort intresse.

På frågan huruvida interaktiv planering är ett kraftfullt instrument för företag att

hantera andra områden än dem som denna studie har behandlat har vi ej heller i

denna studies underlag. Även detta område ser vi som intressant för vidare

forskning. Om man med medverkan avser de personer som har ansvar för att

genomföra strategierna snarare än de som är berörda av (målet för) den tror vi

fortsatt, precis som Brandes och Brege (1991), att ansatsen är riktig. De hinder och

stöd som presenterats i det tidigare avsnittet är dock lika relevanta i detta

sammanhang.

11.4 Den kliniska forskningsmetoden

Vi hade valt en forskningsinsats för detta arbete som innebar en klinisk forsknings

insats med en experimentell, longitudinell och komparativ uppläggning. I detta

avsnitt skall vi diskutera våra erfarenheter av denna ansats och diskutera dess

användbarhet. Speciellt fokus kommer att riktas mot dilen1mat med de inter

ventioner från forskarens sida som denna ansats innebar.

Om denna rapport skrivits i direkt anslutning till experimenten hade troligen

slutsatserna beträffande den interaktiva planeringen blivit andra än de som redo

visats i denna rapport. Vi hade då indikationer på att planeringssystemet hade

fungerat väl och att man uppnått relativt goda resultat: Planeringen hade varit upp

skattad. Man hade uppnått påtagliga kunskapsförbättringar. Vissa förändringar i

positiv riktning hade skett i respektive företag osv. Att man inte till fullo hade nått

avsedd effekt menade man primärt berodde på yttre faktorer t ex de ekonomiska

kriserna eller värderingarna hos vissa nyckelpersoner i företagens ledningar.
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Den utvärdering som redovisats i kapitel 10 pekar dock i en helt annan riktning:

Planeringen hade haft föga påverkan på organisationen. Den hade snarast ökat än

minskat rollkonflikterna osv. Vi kan tänka oss två grundläggande orsaker till detta

dilemma. Den första är att vi i anslutning till experimenten saknade en hel del av

de data som senare blev tillgängliga, t ex de mer långsiktiga effekterna av experi

menten. Den andra och mer kritiska orsaken är att vi i och med den kliniska rollen

och de interventioner den innebär måhända var alltför emotionellt och kognitivt

engagerade för att objektivt kunna förstå och utvärdera situationen.

Vår slutsats beträffande detta innebär något aven attack mot den ansats inom

organisations- och business policy forskningen som brukar benämnas "action

research". De kognitiva problemen som Kiesler och Sproull (1982) tar upp med

referens till "chefer" gäller, enligt vår uppfattning, minst lika ofta "forskare"(jmfr

sid 65-66). Ett exempel är Kiesler och Sproulls (1982) nionde sats: "När chefer är

involverade i någon viss situation är de relativt benägna att bortse från information

om omvärlden, som är till förfång för den situationen". Vi menar att man i den

satsen mycket väl kan byta ut ordet chefer mot "forskare". Grundproblemet är

således att aktionsforskaren på grund av sina interventioner och egna "teorier" kan

bli alltför engagerad i forskningssituationen och ej kan studera den objektivt.

Baburoglu och Ravn (1992) är exempel på forskare som företräder ett aktions

forskningsperspektiv. De menar dessutom att interaktiv planering eller som de

kallar det normativ planering enligt Ackoff (1981) borde vara ett väsentligt verktyg

för aktionsforskaren. De pekar särskilt på nyttan av dylik planering vad gäller

företagets intressenter. I flera avseenden har de således ungefär de utgångspunkter

vi hade när vi startade vår studie. Det finns därför anledning att spegla våra

slutsatser och erfarenheter mot deras synsätt.

Baburoglu och Ravn (1992) menar att det finns en normativ planeringsskola av bl a

Ackoff (1974, 1981), Ozbekhan (1974), Emery och Trist (1973) samt Emery

(1981). Följ ande citat speglar kärnan i deras perspektiv:
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"Normative planning seeks to empower the stakeholders involved and to
articulate preferred states of the world. Through the implementation of
normative plans and idealized designs, the stakeholders gain insights into
the ends and means of individual and organizational development.

In conc1usion, we emphasize the liberating power and heuristic value of
looking to possible and desirable futures instead of being imprisoned by
one's rigid perceptions of a confusing and fragmented present." "The
assessment of future theories must therefore be in the hands of the people
whose lives are shaped by thern..... The future theory that empowers and
mobilizes stakeholders in as many different organizations as possible is the
most comprehensive and valid theory.

Ackoff (1981) has even suggested that the idealized design is a method of
conflict resolution and has pointed out that the further into the future the
stakeholder design the more probable that conflict over ends will
disappear. The process of collaboration entails the exploration of differen
ces, the c1arification of areas of conflict and the search for a common
ground. It is on such a common ground the futures theories can be gene
rated". (Baburoglu och Ravn 1992)

Våra slutsatser går som framgått av detta och föregående kapitel i motsatt riktning.

Planeringen hade inte gett aktörerna eller intressenterna mer makt eller inflytande

över sin situation. De "lokala teorier" som utvecklats hade inte visat sig valida. De

hade exempelvis inte spridits i en större krets. Den aktuella fragmenterade och

förvirrande situationen hade tagit överhand, jämfört med den gemensamt planerade

önskvärda framtiden. Samarbete och medverkan hade inte medfört att konflikterna

minskat utan snarare ökat etc.

Vi ser normativa aktionsforskningsansatser av det slag som Baburoglu och Ravn

(1992) föreslår som riskfyllda ur forskarvärldens perspektiv. En vanlig situation är

att forskaren kommer till organisationen med vissa egna ideal, värderingar eller

"teorier". Dessa söker aktionsforskaren förankra i organisationen. Dessa passar

vissa aktörer, varför man får en "cell" av dessa "teorier", dvs så kallade "local

theories".

När det sedan visar sig att "teorierna" inte sprids i en vidare krets, söker man

förklaringar till detta i omvärlden i form av t ex en konservativ företagsledning

eller individernas "r~~istance to change". Baburoglu och Ravn (1992) drar exempel-
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vis följande slutsats: "Irreconcilable conflict that leads to stalemated situations

defeats any efforts to do action research and presents a theoretically limiting case

to be discussed elsewhere, as post-action research". Åtskilligt av dylik "post-action

research" menar vi har karaktären av rationaliseringsprocesser för aktionsforskaren

eller de inblandade "eldsjälarna" (Philips 1988).

Om forskningsvärlden är ett kunskapstransformationssystem (Ekvall m fl 1990)

finns därför enligt vår uppfattning risken att ett aktionsforsknings angreppssätt

snarare bildar narrativ eller representativ (Ödeen 1988) än vetenskaplig och

generativ kunskap. Ett sätt att söka bemästra detta problem är att undvika

forskarroller med aktörsinslag, dvs även en klinisk roll och renodlat ägna sig åt att

vara observatör. Användandet aven mer positivistisk forskningsmetod kan vara ett

ytterligare sätt.

Den särprägel vi har valt, att söka betrakta de interventioner där vi har varit

inblandade som "experiment", har underlättat för oss. Vi har på samma sätt haft

nytta av den longitudinella karaktären på projektet och den komparativa upp

läggningen. Genom detta har vi sökt hantera problemet med den personliga

interventionen i systemet. Genom den experimentella uppläggningen har vi använt

oss av data som genererats med hjälp av positivistiska metoder. Vi har även låtit

andra forskare än de som varit involverade i interventionerna i företagen utföra

intervjuer och annan datainsamling.

Den ursprungligen relativt positiva inställningen vi hade till aktionsforsknings

ansatserna har vi således omvärderat. Lewins (1946) grundläggande tanke att både

tillgodose praktikens behov och generera kunskap för forsknings samhället, tror vi

är en utomordentligt svår och kanske rent av omöjlig uppgift. Kanske skall man

därför låta de "lokala" teorierna förbli lokala.

11.5 Sammanfattande lärdomar och vidare forskning

Vi kunde konstatera att planering inte tycktes ha hjälpt företagen. Varken den

sociala planen eller den strategiska planeringen på PROCESS eller i UNIT eller

olika branschutredningar hade bidragit i någon större utsträckning. I alla dessa fall
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hade man i och för sig genom planeringen fått en klarare bild av situationen. De

flesta aktörerna visste därmed vilka problem som fanns eller kunde uppstå.

Planeringen gav dem dock ej ett påtagligt stöd för att konkret lösa de viktigaste av

dessa problem.

Vi har således konstaterat att interaktiv planering troligen inte är lämplig på detta

område. Vilka alternativa sätt finns det då att öka företags förmåga att hantera

sociala och politiska frågor och fornlera framgångsrika intressentstrategier?

I ett tidigare avsnitt av detta kapitel pekade vi på att det troligtvis var mer aven

personkompetens som måste utvecklas. Denna personkompetens är närmast att likna

vid de erfarenheter och nätverk en skicklig politiker utvecklar. Vårt perspektiv på

företagsledare som förväntansbyggare motsvarar inte den traditionella bilden av den

rationella beslutsfattaren som ofta beskrivs i företagsekonomins läroböcker. En

intressant studie vore att jämföra företagsledare med en dylik utpräglad "politisk"

kompetens med de som har en "business"kompetens. Vår hypotes är således att den

förstnämnda är mer framgångsrik.

Vi beskrev i det andra kapitlet hur vi successivt under studiens gång förändrat vårt

synsätt mot "the Collective-Action View". Som framgått av ovanstående samman

fattning av våra erfarenheter har vi mot slutet av studien blivit alltmer övertygade

om att "the Strategic Choice"-synsättet är det som kanske är mest fruktbart i detta

sammanhang. Vi har således alltmer kommit till den uppfattningen att det är de

enskilda aktörerna som med sina handlingar skapar förändringar. Det är en

ledningsgrupp eller aktörerna i denna som genom självständiga och fria val kan

skapa förändringar i koalitionen och dess inriktning. Visst är det ett komplext

nätverk av relationer, beroenden och förhandlingar i koalitionen. Av största vikt är

dock att företagets ledningsfunktion inte underordnar sig systemet - vilket ju i

princip alla aktörer på ett sätt önskar och kräver - utan att den söker styra

utvecklingen. Har man underordnat sig med i huvudsak anpassningsstrategier som

på PROCESS eller med koordinationsstrategier som på UNIT blir man till slut

fånge i sitt eget garn.
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I allt större utsträckning tycks forskningen inom strategifältet lämna det formella

perspektivet på strategi t ex i form av planer eller tydliga visioner. Quinn m fl

(1988) menar t ex:

".. strategy is not just an arbitrarly chosen position, nor an analytically
developed plan, but a deeply entrenched PERSPECTIVE, which influences
the way the organization develops new ideas, considers and weights
options, and responds to changes in its environment." (Quinn m fl 1988)

Om nu strategi är ett perspektiv torde en ännu mer utpräglad kognitiv teorisyn vara

ett naturligt val i kommande forskningsarbeten. Vi får troligen se en våg av dylika

angreppssätt under 90-talet. Förhoppningsvis kan vårt arbete bidra till den

utvecklingen, båd.e vad gäller vår syn på strategi som en lärprocess, planering som

en formell procedur för att stärka detta lärande samt de operationaliseringar av

uppmärksamheten vi utvecklat.

Spender's (1989) teori om "industriai recipies" verkar här intressant i ett par

avseenden. Spencer menar att i varje bransch finns ett antal framgångsrecept som

företagsledare tror på. En framgångsrik företagsledare använder sin kreativitet för

att hitta en unik kombination av recept. För oss ligger tanken nära att det

strategiska paketet utformas på detta sätt. Antingen utformas det på ett traditionellt

sätt om man vill liera sig med aktörer från en viss bransch. Är det å andra sidan

ett avantgarde paket krävs troligen nya aktörer i koalitionen. Konkurrenterna får

då svårigheter att kopiera detta koncept då de ej har de aktörer och därmed den

resursbas som krävs för att lyckas. Jmfr t ex Ikea. Att med ett kognitivt perspektiv

studera om och hur dylika recept utbyts, modifieras och prövas av företagsledare

och andra aktörer i och kring koalitionen vore ett intressant forskningsfält.

Våra slutsatser står i viss kontrast till gängse förhållningssätt inom området. Vi

hävdar t ex att ledningens strategiska val är mycket begränsat, inte pga determinism

i branschen utan pga rigiditet och låsningar i koalitionen. Konflikter och spänningar

hindrar inte strategisk utveckling, utan är snarast förutsättningar för denna.

Vad gäller frågorna kring planering och speciellt interaktiv planering var det stora

dilemmat att en planeringsprocess som aktörerna uppskattat och uppenbarligen lärt
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sig mycket av haft föga eller motstridiga effekter i verksamheten. Vi menar att det

vore intressant att studera huruvida planering på dessa områden med ett mer

traditionellt synsätt skulle fungera bättre. Det vore även värdefullt att kartlägga

huruvida den interaktiva ansatsen fungerar på andra områden, dvs de mer affärs

mässiga områdena.

Vi menar som exempelvis Jalland (1991) samt Brande och Brege (1991) att en

repositionering av begreppet planering pågår för närvarande. Alltmer lämnar man

synsättet på planering som procedurer för att forma företagets franltid till att se

planeringsprocesser som procedurer och arenor för organisatoriskt lärande och

träning i strategiskt tänkande. Detta torde därför vara ett väsentligt forsknings

område de närmaste åren.

Det stora dilemmat vad gäller intressentstrategierna är enligt vår uppfattning att det

är just detta företagsledare arbetar med, men det är frågor och områden de ej vill

tala om, eller erkänna att det är det, det hela handlar om.

Några av de hypoteser som därvid sammanfattningsvis kommer fram ur vår studie

är:

1. Företagets rolluppsättning är så fast att strategisk omorientering är mycket

svår och trög.

2. Drivkraften i företagsstrategisk utveckling är rollkonflikter. Ju större dessa

är, desto större är förutsättningarna för en kraftig omorientering.

3. Strategiförändring gentemot någon enskild intressent misslyckas oftast.

4. För att strategiförändring skall ske krävs förändringar i rolluppsättningen.

5. Utlösande för strategiförändringen är "strategiska antiteser", som möjliggör

en kognitiv reorientering.

6. Företagsledare är "förväntansbyggare" snarare än beslutsfattare.

7. Strategisk förändring sker ofta i "paketform" där paketet förpackats så att

det passar alla aktörernas förväntningar.

8. Planering är mestadels roligt och lärorikt men har föga påverkan på

strategierna. Inlärningsprocesserna sker på en arena eller ett forum och de

strategiska samtalen i helt andra sammanhang.
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SUMMARY

Background

The focus of this study is on corporate stalceholder strategies. Three field experiments

were made to find out if an interactive planning perspective would be of value in

creating successful stalceholder strategies. Two companies owned by a large Swedish

industrial group were studied during these experiments and the turbulent situations and

crises that they went through.

The point of departure for the study was that social and political issues more and more

are regarded as strategic. In spite of this the main part of the research in the areas of

strategy and business policy has been focused on traditional business issues. The strategy

field has developed quickly during the last 20 years with a solid theoretical base and

weil developed managen1ent tools for business strategy.

On the other hand, research on stalceholder strategies, Le. strategies towards owners,

government, unions, pressure groups etc., is not as well developed. Zan (1990) has, for

example, criticized research in the strategy area for an excessive rationalism. "Rationa

lism lies in the lack of attention to the socio-cultural and political dynamics of the fmu' s

behaviour" (Zan 1990).

However, during the last years there has been growing interest in these kind of social

and political issues. One example is that the Strategic Management Society annual

conference 1991 was held on the theme "The Greening of Strategy".

Many researchers, including Ansoff (1982), Bauer and Ackerman (1976), Bower (1982),

Kling and Stymne (1981), Miles (1987), Porter (1991) and Etzioni (1988), have stated

that in order to survive in the long ron, corporations have to increase their capability to

handle these kind of issues in a more systematic and strategic way. In the areas of

strategy, planning, accounting and organizational theory there have been some "break

throughs" that have had a large influence on this study.
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In the strategy field researchers like Ansoff (1982) had developed new concepts like

"societal strategy". Another area was planning wherein concepts like interactive planning

(Ackoff 1981) had been recommended in situations of high complexity and change. That

kind of planning should be built on three corner-stones: the participative principle, the

holistic principle and the principle of continuity.

In the accounting area tools like the social audit and social accounting (Gröjer and Stark

1978) are examples of the new focus on social and political issues. The field of

organizational theory influenced us in several ways. In particular we found that the

social psychology theories of the roles of the individual could be of use when discussing

the role of the corporation towards its stakeholders.

Another reason for this study was that we were approached by a large Swedish industrial

group in its search for tools to manage its social and political issues.

Purpose and Research Questions

The primary theoretical purpose of this study was to try to find explanations of and the

driving forces for corporate strategy development and change. The other important

purpose was to empirically test Ackoff's (1981) concept of a more interactive planning

mode. The main research questions were:

1. How are corporate stakeholder strategies formed and changed?

2. Is planning, and particularly a more interactive method of planning, a powerful

tool for a corporation to develop successful stakeholder strategies with?

Our Theory of the Firm

In this study the corporation is regarded as a coalition (March and Simon 1958) of

different actors or stakeholders. The corporation has a role set (Merton 1968) with

specific roles in regards to the different actors. These roles are created by the

expectations of the stakeholders (Cyert, Dill and March 1958). The task for management



347

is to handle these roles and secure support from the coalition. If these issues are not

handled in a proper way there is a risk of serious role conflicts and legitimacy crises.

Management attention or cognition (Stubbart 1988) to these issues is regarded as crucial

by us.

Interactive Planning

The debate between the rational "planning school" like Ansoff (1991) and the more

social and political "process school" like (Mintzberg 1991) has become one of the main

themes in the strategy field. A more interactive planning philosophy had been proposed

by Ackoff (1974, 1981), Mason and Mitroff (1980) and Hedberg and Jönsson (1978) as

way to plan in a more "process way". The main attribute of interactive planning was that

the actors that management usually plans for should be actively involved in the planning

process. There was a great deal of debate about this, but not much research. In our

opinion it would be of value to test this kind of perspective empirically, for example to

see if it creates the kind of changes in management attention that are discussed above.

Method

The first characteristic of this study is that an experimental design was used. This was

made not as a classic experiment but as a field experiment. An interactive planning

model was constructed and tested in three experiments in two companies.

The second characteristic is that it was a longitudinal study. The two companies were

studied during almost a decade. The third characteristic is that it was a comparative

study, wherein the three experiments were compared.

The fourth characteristic is a clinical or action research roIe for the researchers.

The Experimental Design

Two units were chosen from the large industrial group. The first was UNIT, a medium

sized (650 employees) production unit in a small community. The second was

PROCESS, a rather high tech company with 200 employees. The third experiment

involved a second group at UNIT.
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In each company the researchers participated in a development group created by

representatives from management and unions. The group collected data regarding

different social and political issues. With this information a social report and action plan

were made. In this plan eight areas of social responsibility were described. For each area

objectives and policies were formulated, strengths and weaknesses were described, key

indicators identified and a complete action plan was formulated.

For each experiment measurements were made before, during and after the experiment.

These were made through interviews with the keyactors (10-15 individuals/company).

Questions were asked about expectations before and after the experiments, obstacles and

support for the planning and the results of it.

During the two last experiments there was also a survey study done with questionaires

before and after the experiments. The purpose of these surveys was to measure changes

in attention, expectations, role conflicts, job satisfaction and organizational climate. In

each company 120 individuals participated in the survey.

Results

Not in any of the three experiments did we succeed in finding effects of the planning

on important issues. Minor changes had been made but regarding more important

"strategic" questions the planning had no influence. Regarding economical development,

job satisfaction and organizational climate, no positive changes appear to have occurred.

Regarding attention from keyactors on social and political issues we found one positive

change that was related to the planning. Both management and union representatives

increased their knowledge of the social issues. Regarding their values, expectations and

power there were no changes visible to us. One result that was wholly unexpected by

us, and quite interesting, was that the interroie conflicts (differences in normative

expectations between diffemet actors/stakeholders) seemed to have become more severe.

What suprised us very much was that even though almost all of the actors were very

positive about the planning it seemed to have no effects. For example about 70 % of the

keyactors found the report of great value for the company.
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Conclusions

We had fonnulated some more detailed questions, regarding our first main research

question on strategy fonnation and change. The rust of these was how stakeholder

strategies were related to the corporations total strategic development. Here we found

that a large part of the time of management was devoted to social and political issues.

This was very dominant during the severe crises that the two companies went through.

Regarding choices of stakeholder strategies we found that a deterministic view best

explains the development during the process. The role sets were so rigid that nothing

else was possible. First during the extreme crisis situations it seemed that the role sets

opened up and a strategic choice was possible for management.

It seemed that the strategic change process went through different stages. Management

tried to solve role conflicts first with the old strategy. When that was not working they

tried to change strategy. This was not very successful either. This seemed to create a

situation of conflicts and tensions. When the conflicts were so severe that the legitimacy

of the leadership was threatened, a "package" of rather dramatic changes were presented

to the coalition.

It seemed that the role conflicts and legitimacy crises that we had sought to avoid on

the contrary were necessary to create changes.

Regarding our second main research question on interactive planning we are quite sure

that interactive planning is not working in the area of stakeholder strategy. It seems that

management tries to create a maximum of space of action and flexibility. Incrementally

(Quinn 1978) it tries to adapt and react to events in the role set. In doing so it does not

want to be locked in by a rigid compromise agreement that can be the result of an

interactive planning approach.

Regarding the research method we found a dilemma. All the indicators on the results of

the experiments that were collected close to each experiment were very positive (or were
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interpreted in that way). On the other hand, the analyses that were made later showed

negative results. It is possible that the close involvement with the client made it almost

impossible for the researchers to be objective. First when several years had gone it was

possible for the researchers to have enough distance.

In summary we formulated some hypotheses that came out of the study.

1. The role set of a company is so rigid that strategic change is very difficult

(determinism in the coalition rather than in broader environment).

2. Strategic change is driven by role conflicts. The more severe they are, the greater

the possibility of change will be.

3. Strategy change vis-a-vi a single stakeholder usually fails.

4. In order to have strategic change, changes in the role set are necessary.

5. The trigger of strategic change is a "strategic antithesis" that makes a cognitive

reorientation among the actors in the coalition possible.

6. Strategic change is often made in a "package" manner, where the "package" must

be designed so that it suits the different expectations of all of the actors.

7. Top managers are "expectation builders" rather than decision makers.

8. Planning is entertaining and a learning experience but has little influence on the

actual strategies. The learning processes are made in one arena and the strategic talks

take place at quite different places.
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BILAGA 1

Intervjuguide föremätning (UNIT I)
(1-1,5 tim)

l.

2.

3.

4.

s.

6.

7.

Bakgrund
- Kort presentation av intervjuaren
- Syftet med intervjun
- Fonnalia (tid till förfogande etc)
- Konfidentiell behandling av data

Intervjupersonen
- Ålder, tidigare erfarenhet/arbeten etc
- Nuvarande arbetsuppgifter

UNITs situation
- Organisation, ekonomi etc
- Styrkor och svagheter
- Hot och möjligheter
- Samverkansorganens funktion

Aktuella problem och knäckfrågor
- 5 viktiga problem i dagsläget
- Vilka särskilda "sociala" problem finns

Kommunen • situation och problem
- Hur är det att bo i UNITs kommun
- Vad fungerar bra respektive dåligt i den kommunala servicen

Förväntningar på det kommande planeringsarbetet
- Vad vill Du få ut av SPR
- Hur vill Du att det skall drivas

Sammanfattning och avrundning
- Nästa steg
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BILAGA 2

Intervjuguide mellanrnätning (PROCESS)
(1,5-2 tim)

Syfte

Denna deIstudie har som syfte:

att studera utvecklingsgruppens förväntningar före, under och efter det huvudsakliga
projektarbetet

att studera andra gruppers förväntningar på projektet (t ex fackets, företagsledningens,
ägarnas)

att studera projektgruppens arbete (hinder - stöd - grupprocesser etc)
att studera hur grupparbetet (resultatet) uppfattas av olika parter
att testa validitet/reliabilitet och precision hos de rapporter etc som gruppen tagit fram
att studera eventuella effekter av projektet i företaget
att ge forskargruppen feedback på sina insatser och sin forskarroll i projektet
att ge ideer om hur projektet kan utvecklas i framtiden
att ge ideer om problem/svårigheter/möjligheter i denna typ av aktionsforskningsprojekt

Intervjupersoner

Arbetsgruppen
Process i övrigt
EFI
Industrigruppen

Frågor

7 personer
4 personer (nyckelpersoner i ledning och fack)
3 personer
1 person

1. Presentation av syftet med intervjun. Vem är intervjuaren?

2. Vad hade Du för förväntningar när projektet startades? Varför tror Du att
PROCESS ville vara med i projektet?

3. Hur har arbetet med SPR bedrivits på PROCESS? Be lP ge en kort beskrivning!
Vilka har varit de viktigaste stegen?

4. Vad tycker Du har varit underlättande respektive försvårande för arbetet i
gruppen?

4b. Har projektgruppen varit sammansatt av rätt personer?

5. Hur tycker Du att forskarna agerat?
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6. På vilket sätt har forskarna bidragit till projektet (eller motsatsen)?

7. Hur ser Du på arbetet med SPR nu? Har det gett något konstruktivt?

8. Vad tycker Du är de viktigaste lärdomarna/erfarenheterna från SPR-arbetet?

9. Vilka viktiga saker har hänt på PROCESS eller i dess omgivning under hösten
år 2 - våren år 4?

10. Kan Du peka på något konkret som har hänt Dig själv, på någon avdelning eller
för hela företaget, pga SPR·arbetet?

11. Vad har Du för synpunkter på "Social Rapport om PROCESS AB 19XX"?
Ger den Dig något? Ny kunskap? Vilka fel finns i rapporten? Är rapporten bra
uppdelad på problemområden? Saknas väsentlig information? (Bläddra igenom
rapporten tillsammans.)

12. Vad har Du för förväntningar på SPR i fran1tiden?

13. Hur bör arbetet bedrivas?

14. Vem eller vilka kan ha nytta av SPR? Relationerna Fack-Företagsledning,
Företag-Kommunen, Anställda-Fack etc, kan det bli bättre med SPR? (Eller rent
av sämre?)

15. Berätta lite om reaktionerna på SPR från andra.
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BILAGA 3

Checklista på information (UNIT II)

1. ArbetstilIfredsställelse och arbetsvillkor
Personalomsättning
Sjukfrånvaro
Attityder
Attraktivitet som arbetsgivare
Orsaker till att anställda säger upp sig (avskedsintervjuerna)
Grad av frihet - bundenhet i arbetet
Ledarstilar (övervakande - stödjande)
Organisationsstruktur (t ex för mycket byråkrati eller outnyttjade decentrali
seringsmöjligheter)
Belöningssystem

2. Personal- och organisationsutveckling
Utbildningsinsatser för olika personalkategorier
Kvinnor iansvarsbefattningar
Förhållandet kvalificerade/okvalificerade arbetsuppgifter
Medianlön (mätare av kvalifikationsgrad)
Möjligheter till framtida förtjänstutveckling genom ökad kvaliflkationsgrad
på jobben
Befordringsmöjligheter
Försök med nya organisationsformer
Arbetsutvidgning
Arbetsrotation

3. Personalvård
- Fritidsaktiviteter
- Sociala förmåner
- Tillgång på social service på orten (daghem, skolor)

4. Samverkan/medinflytande
Nämndverksamheten - Det representativa systemet
Medinflytande i arbetsorganisationen
Information och kommunikation
Relation mellan företag och fackklubben
Relation mellan medlemmar och fackklubbarna
Antal personer engagerade i samråd eller motsvarande
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s. Arbetsmiljö
- Investeringar i arbetarskydd
- Olycksfall, hälsoläge, yrkessjukdomar
- Fysisk arbetsmiljö: buller, luft, lukt, ljus, ergonomi
- Investeringar i förbättringar av miljön

6. Sysselsättningsläge
(Förändring i) antal sysselsatta (arbetstillfällen)
För olika personalkategorier
Äldre arbetskraft
Kvinnor
Rekrytering
Balans i åldersfördelningen

7. Samhällsrelationer
Bidrag till differentierat näringsliv
Överbelastning av social service och transportväsende
Långsiktiga effekter på samhällsplaneringen
Utnyttjande av redan gjorda samhällsinvesteringar
Överensstämmelser med regionalpolitiska målsättningar
Relationer till kommunens besluts- och planeringsapparat

8. Miljövård
- Luftnedsmutsning
- Vattennedsmutsning
- Miljögifter
- Ingrepp i landskapsbilden (nyanläggningar etc)

9. Konsumentfrågor
- Gifter, hälso- och säkerhetsrisker
- Produktkvalit6
- Marknadsföringsmetoder och -reklam
- Konsumentinflytande
- Produktegenskaper

10. Relationer till andra intressenter
- Inflytande för de små aktieägarna
- Ansvar gentemot underleverantörer etc
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