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KAPITEL 1
PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE
1.1

Inledning

Denna studie handlar om decentraliseringsprocesser i svenska företag
och om deras inverkan på företagande och arbetsliv. Många stora företag har alltsedan slutet av 70-talet haft ideer om decentralisering som en
utgångspunkt vid förändringar av lednings- och arbetsorganisationen,
och denna inriktning tycks snarast ha förstärkts in på 90-talet.
På sikt kan konsekvenserna av sådana organisatoriska förändringar bli
betydande. Dels kan förändringarna, om genomförda i större skala,
påverka förutsättningarna för organisatorisk effektivitet och konkurrenskraft. Dels kan de påverka yrkeskrav , kompetensbehov och utvecklingsmöjligheter för stora grupper av chefer och medarbetare, och
skapa en förändrad syn på ledning av företag. Ur praktisk och samhällelig synvinkel är därför ett närmare studium av ämnet högst relevant.
Fortsatt kunskapsutveckling om decentraliseringsprocesser är även
forskningsmässigt motiverad. Den organisationslitteratur, som kan relateras till fenomenet decentralisering, är fragmenterad och i viss mån
motsägelsefull. Decentraliseringsbegreppet berörs i de flesta organisationsteoretiska arbeten, men endast ett fåtal av dem har haft decentralisering som huvudsakligt studieområde. Vad avser decentraliseringsprocessers faktiska konsekvenser i organisationer är tidigare teorier är
endast i begränsad utsträckning empiriskt förankrade. Framför allt
saknas forskning om huruvida decentraliseringsprocesser lyckats möta
de ofta höga förväntningarna om ökad effektivitet. Detta kan bero på
bristande kännedom om innehållet i och mekanismerna bakom
decentraliseringsproce sser.
Med detta arbete vill jag därför bidra till kunskapsutvecklingen om
fenomenet decentralisering, dels genom att på empirisk grund granska
innebörden och konsekvenserna av decentraliseringsprocesser, dels
genom att systematisera och analysera den mångskiftande litteraturen
inom området.
Jag kommer i detta första kapitel att närmare utveckla frågeställningen
och precisera avhandlingens syften.
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1.2

Decentralisering - förändring i företag och arbetsliv

Övergripande problemformulering

Bakom fasaden av ord...
Det behövs inte ingående undersökningar för att konstatera att många
större svenska företag har decentralisering som princip vid val av
organisationsform eller som grundide vid organisationsförändringar.
Detta kommer till uttryck. såväl i policydokument (såsom årsredovisningar, före tagsbeskrivningar,organisationsdiagram, personal- eller
ledningspolicies), som i företagens omvärldskontakter (exempelvis
tidningsartiklar, konferensanföranden, platsannonser). Principerna om
decentralisering kommenteras i dessa och andra sammanhang inte bara
av personer i företagsledande ställning, utan ofta även av i företagen
verksamma chefer, specialister, medarbetare och fackliga representanter.
Värt att notera är också att decentralisering som önskvärd organisatorisk färdriktning kan hävdas av både arbets givar- och arbetstagarintressen. Ett exempel på detta utgör utvecklingsavtalet från 1986 där
Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), Landsorganisationen (LO) och
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) enas om att främja decentralisering i arbetslivet. l Även politisk enighet tycks kunna uppnås i
frågan. En avhandling visar att statsmakterna, allt sedan 40-talet, gång
på gång slagit fast att förvaltningens organisation skall vara decentraIiserad.i
Det behövs inte heller ingående undersökningar för att konstatera att de
flesta bedömare är positiva till det de kallar en decentraliserad organisation. Förväntningarna är ofta höga. Den decentraliserade organisationen
skall öka organisationens effektivitet såväl i dess interna arbetsprocesser
(effektivare beslutsfattande och ökad produktivitet), som i dess utbyten
med kunder och omvärld, (ökad flexibilitet och förbättrade kundkontakter). En decentraliserad organisation förväntas vanligen dessutom ge
de anställda större handlingsutrymme och påverkansmöjligheter. kanske
till och med ökad arbets demokrati. Den förväntas motverka toppstyrning och byråkrati och samtidigt ge företagsledningen bättre överblick
och kontroll. En vanlig föreställning är också att en decentraliserad
organisation underlättar rekrytering av högkvalificerad och/eller yngre
arbetskraft.
1 Utvecklingsavtalet, 1986.
2 Bladh, Agneta, Decentraliseradjörvaltning; Tre ämbetsverk i nya roller, Statsvetenskapliga
Institutionen, Stockholms Universitet, Lund: Studentlitteratur, 1987.

Problemformulering och syfte
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Av ovanstående framgår, vilket är värt att notera, att flera sinsemellan
mycket olika mål anses kunna uppnås med en och samma "reform".
Särskilt tänkvärt är att den klassiska motsättningen mellan arbetstillfredsställelse och lönsamhet nära nog bortdefinieras. Den decentraliserade organisationen förväntas samtidigt skapa intressanta arbetsuppgifter och ökad lönsamhet.
Trots dessa höga förväntningar hos många olika aktörer är den vetenskapliga kunskapen bristfållig om hur decentraliseringsprocesser verkar
inom organisationer och vilka konsekvenser de får. Särskilt saknas
kunskaper om vad decentraliseringsprocesser innebär för chefer och
medarbetare "längre ned" i företaget - på de nivåer där operativ verksamhet bedrivs. Kunskaperna är också begränsade om hur olika hierarkiska nivåer interagerar i en decentraliseringsprocess.
Det övergripande syftet med detta projekt har därför varit att empiriskt och med perspektiv inifrån företag studera effekter av decentralisering. Utgångspunkten för min granskning har varit kritisk: Vad
innebär talet om decentralisering i praktiken? Vilken innebörd ges
begreppet decentralisering, och vilka åtgärder används i företagen för
att åstadkomma denna förändring? Lyckas de i handling genomföra det
som formuleras i policy dokumenten , eller är det mest fråga om en
verbal reform?
För att en decentralisering skall ha mer betydande effekt bör den
påverka och engagera människorna i stora delar av organisationen. Kan
någon sådan påverkan urskiljas och vad innebär det i så fall för olika
befattningshavare och yrkeskategorier på skilda nivåer i företaget?
I vilken utsträckning lyckas den "förändrade" organisationen infria
förväntningarna hos olika aktörer? Kan decentraliseringsprocesser bidra
till att göra organisationer mer ändamålsenliga eller effektiva och i så
fall på vilket sätt? Det är ju möjligt att en organisationsförändring också
ger upphov till nya konflikter och problem - skadliga för företagandet
eller arbetslivet. Skapar decentraliseringsförsöken i själva verket nya
problem - kanske allvarligare än dem man initialt försökt lösa?

1.3

Fyra empiriska forskningsfrågor

För att konkretisera dessa övergripande frågeställningar formulerades fyra
forskningsfrågor, eller bättre uttryckt, fyra frågeteman, (A-D), vilka legat
till grund för den empiriska studien:
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A. Innebörd. Vad innebär fenomenet decentralisering för olika
aktörer i företag? Hur definierar och hur använder de begreppet?
Vilka åtgärder och aktiviteter är, för dem, förknippade med att
decentralisera?
B. Förändringsprocessen. I-Iur "långt" har decentraliseringen nått i
företagen? Vilka hierarkiska nivåer berörs av förändringarna och
vilka frågor decentraliseras? Finns det olika huvudvarianter eller
mönster idecentraliseringsprocesserna?
\

C. Förändringar för individer. Hur påverkas olika aktörer i företag
av de förändringar, som benämns decentralisering? Förändras
arbetsinnehåll, kunskapskrav och/eller rollförväntningar? Eller
förändras ingenting alls?
D. Effekter i företagen. Kan några positiva eller negativa effekter för
företaget som helhet urskiljas till följd av decentralisering?
Jag hoppas, genom att försöka besvara dessa frågeställningar, konstruktivt kunna bidra till den kunskapsbas som behövs för att bedöma nyttan
av, eller problemen med decentraliseringsprocesser. Jag redovisar resultaten av dessa fyra forskningsfrågor i kapitel 3 - 6 (ett kapitel för
varje fråga).

1.4

En litteraturbaserad forskningsfråga

Trots det begränsade antalet empiriska studier finns en rikhaltig
litteratur, som på begreppsplanet mer eller mindre ingående behandlar
decentralisering. Denna litteratur kännetecknas främst av mångfald i
innehåll och ansatser, samt av ämnets tvärvetenskapliga karaktär.
Teoretiska bidrag återfinns inom olika grenar av den företagsekonomiska litteraturen (främst inom organisationsteori, redovisning, marknadsföring, teknik/produktionsorganisation och ADB/infonnationsbehandling). Decentralisering behandlas också inom andra discipliner
såsom sociologi, psykologi, nationalekonomi och statsvetenskap (politik
och förvaltning). Frågan om decentralisering är också i djupare mening
relevant inom många andra ämnesområden, som rör samhällelig eller
organiserad samverkan mellan människor, såsom filosofi, teologi,
juridik och historia.l

3 En översikt ges i Brooke, Michael Z, Centralization and autonomy: A Studyin Organizational

Behavior, Storbritannien: Holt, Rinehart and Winston Ltd, 1984 (särskilt kapitel 2).

Problemformulering och syfte

De flesta teorier om decentralisering uppvisar följaktligen olikheter i
ansatser och utgångspunkter och formulerar delvis olika bidrag och
slutsatser. Avsaknaden av teoretisk samstämmigilet har medfört att
decentralisering som begrepp fått en opreciserad (vanligen positiv)
vardagsmening. Följaktligen kan begreppet användas som ett verktyg
för många olika syften, och/eller kritiseras av den som formulerat
speciella förväntningar på vad decentralisering borde innebära.
Av ovanstående resonemang följer att det är en angelägen forskningsuppgift att inventera, analysera och systematisera de olika teoriansatsema, och försöka ge en förädlad bild av den kunskapsmassa, som står
till buds. Mot bakgrund av mångfalden i teoretiska ansatser torde det
emellertid verka begränsande att försöka välja ut en beskrivning och
framhålla den som mer "sann" än de andra. En mer fruktbar ambition
är att spegla kunskapsläget med dess mångfald och variation och därvid
söka urskilja vad som är gemensamt och vilka motsättningar som är
centrala.
Parallellt med det empiriska arbetet har jag därför arbetat med att
inventera, analysera och systematisera teori och annan litteratur på
området. Den forskningsfråga som legat till grund för teoriarbetet var:
E

Vilka huvudsakliga olika sätt att beskriva eller definiera
decentralisering finns det i forskningslitteraturen ? Vilka teorier
kan (även mot bakgrund av de /framväxande/ empiriska
resultaten) bidra till ökad förståelse av fenomenet?

Den teoretiska studien redovisas i kapitlen 8-11.

1.5

Avhandlingens syften

Mot bakgrund av forskningsfrågorna, kan två övergripande syften med
detta arbete formuleras:
I

Att på empirisk grund utifrån forskningsfrågoma (A -D) ge en
fördjupad beskrivning av decentraliseringsprocesser och dess
effekter i svenska företag.

II

Att utifrån forskningsfrågan (E) tillhandahålla en
systematiserad sammanställning och analys av olika teoretiska
perspektiv och angreppssätt, som kan relateras till fenomenet
decentralisering.
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Avhandlingens disposition

Avhandlingen är disponerad i två delar. I avhandlingens Del I redovisas
den empiriska undersökningen och i Del n presenteras en teoristudie
om decentralisering. Den läsare som i första hand är intresserad av
undersökningsresultaten, kan således med fördel koncentrera sig på
kapitel 3 - 6 (inledningar och sammanfattningar ger en bra överblick),
samt kapitel 7, där en övergripande diskussion av undersökningsresultaten förs. Den läsare som är intresserad av tidigare teoribildning kan
istället koncentrera sig på Del II (kapitel 8 - 11).
Kapitlen är disponerade enligt följande.
I detta första kapitel (ovan) formulerades forskningsfrågan. I kapitel 2
presenteras och diskuteras den valda empiriska metoden - inspirerad av
en s k "Grounded Theory" - ansats.
I kapitel 3, 4, 5 och 6 redovisas resultaten och slutsatserna av den
empiriska undersökningen - en beskrivning av decentraliseringsprocesser i svenska företag. Varje kapitel 3 - 6 svarar mot en av forskningsfrågorna A-D. I kapitel 7 ges en samlad kommentar till
undersökningsresultaten.
I avhandlingens Del n (kapitel 8 - 11) presenteras litteraturstudien.
Först redovisas och kommenteras olika ansatser, i forskningslitteraturen, att beskriva decentralisering. Ansatserna är översiktligt indelade i
tre teoretiska perspektiv. Kapitel 8 - 10 svarar mot vardera ett av dessa
perspektiv (I -Ill), Därefter, i kapitel 11, presenteras en analys av några
kämområden och viktiga vägval i den använda teoribildningen. I analyskapitlet diskuteras också kopplingen mellan det empiriska arbetet och
teoristudien (kapitel 11.3). Vidare lämnas förslag till fortsatt forskning
(kapitel 11.4).
I kapitel 12, slutligen återfinns en engelsk sammanfattning av den
empiriska undersökningen.

Del I
En empirisk
undersökning
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KAPITEL 2
METOD: EN "GROUNDED THEORY"-ANSATS
2.1

Inledning

För att uppfylla både det empiriska och det litteraturorienterade syftet,
(se kapitel 1.5 ovan) har arbetet genomförts i två parallella block; dels
en empirisk undersökning, dels en teoretisk studie om decentralisering.
Det empiriska arbetet har inspirerats aven s k "Grounded Theory"ansats'. Det baseras på en intervjuundersökning i svenska företag, där
ett hundrafemtiotal personer i skilda yrken och befattningar har intervjuats, varvid även kompletterande företagsinformation och andra
aktuella kringdata insamlats. Arbetet har genomförts med stöd i teori
och forskningslitteratur inom ämnesområdet, och skiljer sig således i
detta avseende markant från de tidigare principer om "teorilöshet'', som
ibland fortfarande förknippas med "Grounded Theory"-metoden. Som
skall framgå nedan är antaganden om teorilöshet inte nödvändiga för
tillämpandet av metodens övriga grundprinciper.
Det teoretiska arbetet bygger på en litteraturinventering och -analys av
ämnesområdet. Litteraturarbetet har utförts parallellt med det empiriska
arbetet men med vissa fördjupningsfaser, en inledande inventering vid
projektstarten 1984, en första litteraturanalys 1986-87, och en andra
litteraturanalys 1990-91.
I detta metodkapitel skall jag i första hand uppehålla mig vid hur de
empiriska undersökningarna genomförts och hur "Grounded Theory"ansatsen tillämpats. Då denna typ av ansats fortfarande är under utveckling i företagsekonomiska arbeten, visade det sig i det praktiska arbetet
finnas utrymme för egna vägval, med såväl åtföljande framgångar som
misstag. Jag skall i detta kapitel därför också diskutera metodens
fördelar och nackdelar.
I kapitlet diskuteras även tillvägagångssätt i teoriarbetet samt hur
teoriarbetet kopplats till det empiriska arbetet, då dessa frågor har
metodologiska implikationer (avsnitt 2.2.5 och 2.3.4). Diskussionen om
urval av litteratur, däremot, återfinns i teorikapitlets inledning.
1 Begreppetförklaras nedan.
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2.2

"Grounded Theory"- grundläggande principer
och utgångspunkter

2.2.1

Krav vid val av metod

Valet av metodansats styrdes av forskningsfrågornas karaktär. Målsättningen var att på empirisk grund fånga och beskriva eventuella konsekvenser av fenomenet decentralisering. Eftersom decentralisering som
begrepp visserligen ofta diskuteras, men är vagt definierat och i begränsad utsträckning empiriskt studerat (se närmare teorikapitlet), ställer en
sådan ambition vissa krav vid valet av metod:
- Metoden bör göra det möjligt att upptäcka relevanta och
oförutsägbara företeelser eller effekter.
- Metoden bör vara flexibel och ge utrymme för successiva anpassningar, då det inte är möjligt att förutse exakt på vilket sätt eller var
i organisationerna kunskapen kan genereras.
- Metoden bör också göra det möjligt att beskriva och förstå
decentraliseringsprocessen i sitt sammanhang . Varje företag som
decentraliserar kan vara unikt i en rad avseenden, alltifrån
marknadsförutsättningar till teknologi eller krav på kompetens.
Svaren på forskningsfrågorna måste därför sökas med vetskap om
dessa olikheter - dock utan att tappa problemfokuseringen.
- Av syftet följer också att undersökningens resultat presenteras i
beskrivande form. Metoden måste därför vara av explorativ
karaktär och ge ett underlag som gynnar en sådan
presentationsform.

2.2.2

Metodens grundläggande kännetecken

Med hänsyn till ovanstående krav valde jag att försöka arbeta med en
kvalitativ, upptäckande och teorigenererande metod, en s k "Grounded
Theory"-ansats. Begreppet "Grounded Theory" lanserades på 1960-talet
av Barney G Glaser och Anselm L Strauss. Båda är sociologer, men den
forskning som de (och deras efterföljare) bedrivit uppvisar ofta stora
likheter med viss företagsekonomisk forskning, särskilt inom organisations- eller ledarskapsområdet. På svenska benämns ansatsen ibland
upptäckande forskning. Metoden är starkt empiriskt orienterad, ordet
"grounded" syftar på att teorierna är "grundade" i empiriska data.?

Forskningsmetod
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Föremålet för studierna är sociala processer, fenomen eller skeenden.
"Grounded Theory" -forskning syftar till att beskriva, förklara eller till
och med förutsäga dessa. Fokus ligger på upptäckandet ("discovery")
av nya samband, begrepp eller förklaringar.
Resultaten genereras genom att forskaren samlar "allsidiga" data inom
det studerade problemområdet. Dessa data ger underlag för utveckling
av ideer, koncept eller samband, vilka successivt förädlas eller ifrågasätts genom ytterligare datainsam1ing och analys. Datainsam1ing, analys
och teorigenerering sker i växelverkan och styrs av forskarens gradvisa
lärande om kunskapsområdet, varför också urvalet förutsätts ske efter
hand och på basis av den successivt vunna kunskapen. Materialet kan
sammanvävas successivt till kompletta beskrivningar eller mönster empiriskt grundade teorier.
Processen kan sägas avspegla en lärprocess om ett fenomen eller ämnesområde. Först när vissa kunskaper nåtts är det möjligt att säga vilken
ytterligare kunskap som behövs. Kännetecknande för ansatsen i dess
renodlade/ursprungliga form är vidare att forskaren inte har någon
teori eller hypotes som ingångsvärde i forskningsprocessen. Med
bibehållen öppenhet - även för motstridande data - skall förutsättningarna för ett fortsatt lärande istället vara goda genom hela
forskningsförloppet.
Flera av "Grounded Theory"-metodens ingredienser är inte per se unika
för metodansatsen. Välkända tekniker för datainsamling kan integreras i
arbetet (exempelvis djupintervjuer, enkäter, experiment och deltagarobservation), liksom i andra sammanhang beprövade tolkningsmetodiker (t ex innehålls analys och fallstudietolkning). Också kvantitativa
data eller analyser kan med fördel användas i arbetet. Omvänt förekommer även empiriska studier med "Grounded Theory"-liknande
ansats där benämningen "Grounded Theory" inte används.l Skälen för
att i detta arbete ändå välja denna "etikett" är:

2 Huvudkällor för denna metodredovisning är:

Glaser, Barney G, och Strauss, Anselm L, The Discovery of Grounded Theory; Strategiesfor
Qualitative Research. Chicago, Aldine Publishing Co, 1967.
Glaser, Barney G, Theoretical Sensitivity - Advances in the Metodology of Grounded Theory, USA:
The Sociology Press, 1978.
Strauss, Anselm L, Qualitative Analysis for Social Scientists, Cambridge University Press, 1987.
Detta arbete utkom tyvärr flera år för sent för att påverka projektets uppläggning, men har varit till stöd
i projektets senare faser.
3 Se exempelvis Björkegren, Dag, Företagsledarutbildning - enfallstudie, Stockholm: BH, 1986
(metoddiskussion i kapitel 2).
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- att metodansatsen representerar en konsistent och sammanhängande
uppsättning såväl grundläggande synsätt som rent praktiska
rekommendationer, t ex beträffande urval, datainsamling
teorianvändning och analys, varigenom det blir möjligt att
konkret ta ställning till metodens styrkor och svagheter.
- att några av ansatsens metodologiska hörnstenar är särskilt
intressanta i detta arbete, såsom dess syn på kunskapsgenerering
som en tillväxtprocess, dess fokus på upptäckter, dess ideer om urval
efterhand och efter behov, dess öppenhet för olika slag av data, samt
dess ideer om hur teori kan användas som komplement i det
empiriska arbetet; samt
- att arbetet därigenom också kan ge ett bidrag i tillämpad
metodanvändning inom företagsekonomins kvalitativa
forskningstradition.
2.2.3

Urval: "Theoretical Sampling" med olikhetsansats

Centralt i en "Grounded Theory" -ansats är att urvalet sker genom
"theoretical sampling" dvs ett medvetet, strategiskt urval efter hand.
Såväl antalet fall eller intervjuer, som de exakta urvalskriterierna
bestäms successivt, utifrån deras relevans för den framväxande teorin.
En grundläggande princip är att stegvis försöka maximera olikheter
vid valet av nya fall eller studieobjekt. Också inom varje fall bör
forskaren aktivt söka motsättningar - t ex personer eller källor som
förväntas representera motsatta perspektiv eller som skulle kunna
kullkasta de vunna insikterna. En gyllene regel är att motstridande data
inte skall uppfattas som ett hot, utan som en hjälp att förbättra teorin.
Syftet är att den framväxande teorin på ett så tidigt stadium som möjligt
skall utsättas för prövningar och kritik, som framtvingar revideringar
(en successiv granskning, som kan liknas vid en valideringsprocess).
Dock, påpekar Glaser (1978), kan det i inledningsskedet finnas anledning
att uppsöka likheter i förutsättningar, för att skapa möjlighet till
stabilisering av den outvecklade och sårbara första teoribilden.
Urvalets totala omfattning bestäms av begreppet mättnad ("saturation").
Detta innebär att nya data skall samlas tills forskaren nått det stadium då
sannolikheten är låg att nya data kan kullkasta resultaten, eller till dess
att marginalnyttan av ytterligare data är ringa.

Forskningsmetod
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Datainsamling

Nyckelordet för datainsamlingen kan sägas vara mångfald och allsidighet. Ingen enskild teknik för datainsamling förordas. Utgångspunkten
för Glaser & Strauss var 1967 snarast fenomenologisk trots att de inte
använde detta begrepp. Datainsamlingen förutsätts i deras resonemang
ske genom djupintervjuer, deltagarobservationer, fallstudier eller liknande kvalitativa metoder. De poängterar dock att också kvantitativa
data kan vara ett viktigt komplement. De betonar vidare att även kringdata av mer osystematiserad fonn kan vara värdefulla källor - såsom
anekdoter, tidningsartiklar och olika företagsdokument.
Det är därmed en öppen fråga vilken datainsamlingsprocess som väljes i
det enskilda fallet, så länge "Grounded Theory"-ansatsens grundläggande anda bibehålls. Något ovanligt är förslaget att även tidigare
forskningslitteratur kan användas som empiri, särskilt i analysskedet (se
följande avsnitt).

2.2.5

Teorins roll i en "Grounded Theory"-ansats

En viktig fråga är vilken roll tidigare teori och forskningslitteratur
skall spela i arbetet för att harmoniera med metodansatsens starka
empiriska orientering. I "Grounded Theory"-metodens barndom
betonades att fördelen med ansatsen var att forskaren gick förutsättningslös (dvs teorilös) in i forskningsprocessen. Att redan i inledningsskedet ha en färdig uppsättning begrepp eller teorier som styr det
fortsatta arbetet vore liktydigt med att ha "bakbundna händer och
skygglappar:".
"Grounded Theory"-ansatsens tidiga förkärlek för teorilöshet har dock
kritiserats starkt. Det förefaller med hänsyn till den anda av öppenhet
och mångfald som präglar metoden i övrigt oriktigt att exkludera den
kunskap som står att hämta i existerande teori 5 6. I sitt senare arbete från 1978, "Theoretical Sensitivity", har Glaser också ändrat inställning och betonar i stället vikten av litteraturanknytning, dock utan att
släppa kravet att forskningen bör vara empiriskt grundad.

4 Layder, Derek, Grounded Theory: A Constructive Critique. Journal of the Theory of Social

Behavior, 1982, sid 102-123.
5 Layder (1982), op cit.
6 Eneroth, Bo, Kvalitativ metod - kunskapsmodell och mätproblem. Sociologisk Forskning nr 3-4,
1984.
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Sålunda anser han fortfarande att tidigare teorier bör användas med
försiktighet och absolut inte utgöra hypoteser eller bestämda förföreställningar. Empirin bör som regel påbörjas innan teoriarbete genomförs. Teoriarbete kan däremot spela en viktig roll i analys skedet, då
relevant teori kan stärka eller motsäga de framväxande resultaten.
Teoriarbetet kan också hjälpa till att relatera upptäckterna till tidigare
kunskapsläge.
Glaser pläderar även, en smula radikalt, för en inte alltför överdriven
respekt för tidigare teori? Litteraturen bör behandlas som goda data
som tolkas mot den framväxande empirin, inte som etablerade sanningar. Läsning bör ske för att söka kunskap och ideer. Därför är det
tillåtet att låna goda teoretiska ideer (givetvis med behörig källangivelse), och därvid kritiskt välja ut de delar eller idefragment som är
relevanta. Författarna varnar för att utvecklingen aven "grounded
theory" kan försämras "om forskaren vördnadsfullt adopterar hela
modeller eller synsätt från etablerade teoretiker - i synnerhet om dessa
teorier inte är empiriskt grundade "8.
Eftersom mer handgriplig vägledning om hur teorier kan användas i
forskningsarbetet saknas i metodlitteraturen, är egna ställningstaganden
och vägval nödvändiga. Se vidare avsnitt 2.3.4.

2.2.6

Tolkning och analys

I metodlitteraturen lämnas frågan om det praktiska tillvägagångssättet i
tolknings- och analysfasen, dvs hur en "grounded theory" genereras ur
ett empiriskt material, delvis öppen för egna vägval. En hörnsten i
metodologin är principen om komparativ analys, där det teoretiska
urvalet med dess olikhetsansats möjliggör kontinuerliga jämförelser. En
annan hörnsten är principen om kontinuerlig, tematisk kodning av data
i olika begrepps- eller sambandskategorier.
I övrigt var Glaser och Strauss till att börja med vaga i sin skildring av
tolknings- och analysfasen, de konstaterade blott att teorier skulle framträda ("emerge")9 ur det empiriska materialet, vilket mött kritik från
såväl kvantitativt som kvalitativt orienterade forskarel".
7 Se särskilt kapitel l i Glaser (1978) op cit.
8 En ståndpunkt som framförts i den tidiga diskussionen bl a av Glaser har varit att endast teori som
är empiriskt grundad får användas som referenslitteratur - en ortodox synpunkt som bl a faller på
svårigheten att bestämma vilken litteratur som kan räknas dit.
9 Glaser och Strauss (1967) op cit, s 36.
10 Brytting, Tomas, Organizing the Small Growing Firm: A Grounded TheoryApproach.
Stockholm: EFI, 1991. Kritiken diskuteras i kapitel 3.
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I senare arbeten har författarna, denna gång var för sig, utvecklat
metodologin med särskilt fokus på analysfasen. Trots sina gemensamma
utgångspunkter har de härvid gjort delvis olika vägval. Glaser (1978)
utvecklar i första hand teknikerna för kodning av textdata och ger bland
annat en rad praktiska rekommendationer för analys av texter (t ex
intervju- och observationsprotokoll):
- Alla empiriska data skall vara noga dokumenterade. Varje händelse
eller påstående är en informationsbit (ett kunskapsfragment).
- Innehållet kodas, först i en öppen kodning där fragmenten sorteras
in efter många tänkbara kriterier, därefter i en selektiv kodning där
man eftersträvar att reducera antalet begrepp och samband.
- Teoretiska ideer skall antecknas så snart de uppträder.
- Alla indikationer måste användas - eller medvetet skäras bort - på
goda grunder.
- Slutresultatet kan vara typologier, beskrivningar, modeller eller
teorikonstruktioner.
Dessa riktlinjer kompletteras med en del övriga detaljinstruktioner, till
exempel att tolkningen bör ske rad för rad, och exemplifieringar av
vilka slags begreppsfamiljer man kan förvänta sig att finna.
I viss mån motsäger en del av dessa rekommendationer "Grounded
Theory"- ansatsens grundläggande intentioner. Tvåstegskodningen gör
det svårt att förverkliga den kontinuerliga växelverkan mellan empiri
och analys. Rad-för-rad-tolkningen minskar utrymmet för tolkning och
förståelse av data i sitt sammanhang. Denna rigidisering har också
kritiserats. Den mekaniska innehållsanalysen kan minska forskarens
förmåga till kritisk hållning och möjligheten till upptäckter av bakomliggande fenomen. Forskningsresultaten löper risk att blott bli "en
strukturerad sammanställning över vad aktörerna tyckte och sade"!'.
Forskarens meningstilldelande roll vid datasammanfattning och teoriutveckling underbetonas, datasammanfattningen kan skenbarligen
framstå som "ett resultat aven formell analys i stället för ett resultat av
forskarens tolkning'T'.
11 Layder (1982) op cit.
12 Johansson Lindfors, Maj-Britt, Organsiationers ideologiska ansikten; om grundläggande

föreställningar i mindreföretag. Studier i företagsekonomi vid Umeå universitet, 1989. s 88.
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Det är dock svårt att bedöma huruvida Glaser avsåg att dessa
rekommendationer skall följas in i minsta detalj. Checklistan kan ha
varit avsedd som ett förslag till arbetsmetodik och dänned torde
kritiken förlora något av sin udd. För detta talar också de rekommendationer som kollegan Strauss ger i den nyare boken "Qualitative
Analysis for Social Scientists" (1987). Strauss betonar att en detaljerad
regelbok för kvalitativ forskning över huvud taget inte bör skrivas.
Komplexiteten i de studerade fenomenen är för stor, liksom skillnaderna i förutsättningar mellan olika undersöknings situationer. Tvärtom,
skriver han:
"A standardization of methods, (swallowed whole, taken seriously)
would only constrain and even stifle social researchers' best efforts."
(sid 7)
Därför skall inte heller hans egna metodrekommendationer betraktas
som absolut normerande, utan som en vägledning avsedd att hjälpa
forskare i deras arbete. Forskaren måste göra egna anpassningar:
"researchers need to be alive not only to the constraints and
challenge s of research settings and research aims, but to the nature of
their data. They must also be alert to the temporal aspects or phasing
of their researches, the open-ended caracter of the 'best-research' in
any discipline, the immense significance of their own experiences as
researchers and the local contexts in which the researehes are
conducted."(sid 7 - 8)
Strauss tar - i högre grad än Glaser - forskningsprocessens gradvisa
kunskapsuppbyggnad som utgångspunkt, också när han diskuterar
analysfasen. Datainsamling, kodning och upptecknande ("mernoing") av
tentativa resultat och ideer samverkar i ett kretslopp. Tolkning och
omtolkning sker under hela arbetet, inte bara vid några enstaka kodningstillfållen. Tolkning, analys och rapportskrivande kan även på sena
stadier tydliggöra kunskapsluckor och inkonsistenser i arbetet. Sådana
luckor, hävdar Strauss, visar på ett behov av utökat empiriskt sökande,
snarare än ett behov avelaborering av den formella analysen. Det kan
därför när som helst under processens gång bli nödvändigt att a)
återvända till gamla data, b) förlänga sin empiri och/eller c) omarbeta
analysen. Han betonar att "Grounded Theory"-ansatsen med sin
kretsloppskaraktär avviker från de positivistiska arbetsformerna, som
förutsätter en linjär kunskapsutveckling (datainsamling - hypoteser verifiering) :
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"Note that data collecting leads quickly to coding, which in tum
may lead equally quickly - or at least soon to memoing. Either
will then guide the searches for new data. Or - and this is important
to understand - they may lead directly to additional coding or
memoing. Or - please note! - they may lead to inspecting and coding
of already gathered (and perhaps already analyzed data.The return to
the old data can occur at any phase of the research, right down to
writing the last page of the final report of the theory." (s 18)
Sammanfattningsvis står det således klart att det i varje projekt är
nödvändigt att forskaren gör självständiga val i tolknings- och
analysarbetet. Tonvikten kan antingen läggas på att ytterligare elaborera och formalisera kodningen av färdiga data eller på att utöka
lärprocessen i indatafasen (utökat kunskapssökande; mer empiri för att
stärka framväxande resultat; sökande i relaterade källor). Tonvikten kan
också läggas antingen på forskarens roll som textanalytiker eller som
aktiv uttolkare och menings skapare. Tillämpade exempel på dessa olika
sätt att arbeta i tolkningsfasen ges i Brytting (1991)13 respektive
Johansson-Lindfors (1989)14 - två av de svenska arbeten i företagsekonomi (båda om småföretagande), som inspirerats aven "Grounded
Theory"-ansats.

2.2.7

Rapportskrivande och val av presentations form

Strauss (1987) framhåller att även rapportskrivandet har betydelse för
forskningens kvalitet. Inte heller här finns dock någon ideal form, utan
forskaren måste göra egna vägval. Ett vägval i avrapporteringsfasen rör
i hur hög grad forskaren skall svara för slutsatser och förenklingar på
en högre analysnivå respektive låta data tala för sig själva.

13 Brytting (1991) op cit, har genomfört en välstrukturerad texttolkning/innehållsanalys för att
utveckla metodologin i analysfasen i en "Grounded Theory"-ansats. I tur och ordning följer han olika
kodnings- eller sorteringsgrunder vid analysen av intervjudata och genererar därurkomprimerade teorier.
Samtidigt som han ger handfast exempel på analysarbete visar han också hur samma textmassa kan ge
delvis olika resultat med olika formella sorteringsgrunder, och därmed det osannolika i att en teori bara
skall "framträda" ur data. Han påpekar dock att denna rigoröst texttolkande ansats lämnar mindre
utrymme för upptäckt av det oväntade.
14 Johansson Lindfors (1989) (op cit) har istället valt att lägga tonvikten vid datainsamling och
kunskapsgenerering för att stärka de framväxande resultaten. Hon betonar forskarens roll som aktiv
uttolkare och meningsskapare, framför rollen som textanalytiker. Att förståelsen och tolkningarna går
utöver de formella textanalyserna innebär inte, menar hon, att de är dåligt underbyggda. Istället beror
detta på att tolkningen skett i skenet av forskarens (växande, min anm) kunskap om helheten. "Jag
skulle vilja beskri va det så att de begrepp som bildats bygger på en inlevelse, ett igenkännande eller en
empati som ytterst har den empiriska verkligheten som reell tolkningsgrund. Detta innebär också att
fallbeskrivningarna bara är en del av den tolkningsgrund som den utvecklade teorin grundar sig på" (s
91).
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Strauss tar i första hand ställning för det förstnämnda. Materialet bör
presenteras utifrån analyserade teman och forskningsresultat. Resultaten
utgör ju en "substantive theory", hävdar han, vilken är genererad
genom analys, förädling och bearbetning av data. Denna teori skall
prioriteras framför långa stycken obearbetade rådata på lägre analysnivå.
Också då fallstudier används rekommenderar Strauss att de presenteras
utifrån teman eller forskningsresultat. "Grounded Theory" -forskaren
studerar och skildrar ett fenomen eller ett problemområde, påpekar
Strauss, "inte ett sjukhus, en fackförening eller ett laboratorium"(sid
219). Beskrivningarna bör således fokuseras kring sådana teoretiska
poänger, teman och delresultat, som har teoribyggande värde.
Emellertid är det också viktigt att "låta empirin tala", påpekar Strauss.
Empiriska redovisningar fyller flera viktiga funktioner: att skapa förståelse ("verstehen") för det studerade ämnesområdet, att belysa på
vilken empirisk grund resultaten bygger ("credenee") och att ge materialet verklighetsförankring ("sense of reality"). Exempel, citat och
fallbeskrivningar kan även bygga in den exakthet och variation
("specificity and variation"), som mer generaliserade teoriskildringar
inte förmår spegla.
Ett viktigt mål är också, påpekar Strauss, att personer som berörs av
ämnesområdet skall kunna läsa resultatpresentationema med en känsla
av att det avspeglar verkligheten ("it really happened that way") (sid
216-217).
Mot den bakgrunden rekommenderar Strauss att forskningsresultaten
presenteras i form av temata/delresultat, som är formaliserade på en
högre analysnivå ("theoretical propositions"). Dessa kan illustreras och
underbyggas med "noggrant utvalda datafragment" hämtade ur den
bakomliggande empirin. "Datafragmenten" kan vara citat, korta
fallbeskrivningar/exempel eller fältanteckningar, som underbygger en
teoretisk poäng. Resultaten kan också presenteras i mer sammanhängande berättelser, med avbildade skeenden, glimtar ur intervjuer m m (sid
217 ff).
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Resultatens vetenskapliga status

En viktig fråga är givetvis i vilken grad den kunskap, som genereras
med en "Grounded Theory" -ansats, kan anses vara "vetenskapligt
säkerställd".
Glaser tvekar på denna punkt. Han framhåller att den kunskap som
genereras är "teori - inte hypoteser". Denna teori har dock status som
"substantive theory" med vilket han avser en teori som har bäring på det
empiriska område ur vilket den genereras. På en högre abstraktionsnivå
finns "formal theory" (i någon mening generell och vetenskapligt säkerställd teori). Författaren är själv inte säker på om sådan teori kan
genereras ur empiriska data överhuvud taget, på samma sätt som en
"substantive theory":
"This methodology ...was developed for generating substantive
theory. This process generates theory that fits the real world, works
in predictions and explanations, is relevant to the people concemed
and is readily modifiable. Countless studies make us quite sure of this
effort.
We are far more humble when it comes to generating formal theory.
We remain convinced that it should be grounded, but are not sure
yet, as with grounded substantive theory, of the resolutions to many
specific problems of generations..." (sid 142)
Forskare som använt en "Grounded Theory" -ansats i sin forskning
uppvisar samma tveksamhet. Starrin et al (1984)15 påpekar om sina
resultat: "Vi vill dock understryka att även om typologin har sin grund i
data, så är den för den skull inte bevisad."
Eneroth (1984)16 framhåller dock att upptäckande forskning förutsätter
en mer ödmjuk kunskapssyn. Det är, enligt Eneroth, dags att acceptera
att varje undersökning endast är en fas i en ständigt pågående kunskapsutveckling - inte ett sökande efter den slutliga sanningen. Detta innebär
inte att de funna begreppen är tvivelaktiga, men de är endast giltiga i
förhållandet till de data de bygger på. Eneroth skriver också att validering ytterst endast kan ske genom eget och kollegors "sunda förnuft"
och genom att begreppen och resultaten används i praktiken.
15 Starrin, Bengt, Larsson, Gerry, och Willebrand, Karin, Upptäckande metodologi, Sociologisk
Forskning nr 3 - 4 1984.
16 Eneroth (1984) op cit.
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Johansson Lindfors (1989)17 påpekar också att generaliserbarhet kan
ersättas med överförbarhet. Den genererade teorin bör kunna användas
och vara till hjälp i likartade situationer.

2.2.9

Kvalitetskrav på en "Grounded Theory"

Om teoriernas vetenskapliga status är svår att fastställa, hur kan då
värdet av den genererade teorin bedömas? Liksom i hermeneutiskt och
fenomenologiskt orienterad forskning måste andra kriterier än
traditionellt positivistiska uttryck som generaliserbarhet, bevisning och
reliabilitet användas.
Enligt Glaser och Strauss (1967) och Glaser (1978) är kvalitetskriterierna vid ett "Grounded Theory"-arbete följande:
- att arbetet har lett till upptäckter av nya samband eller förklaringar
("discoveries"). Originalitet eller nyhetsvärde tillmäts stor
betydelse. (Att vissa delar i en mer fullständig beskrivning uppfattas
som välkända måste dock anses vara oundvikligt).
- att teorin är relevant - dvs beskriver centrala och väsentliga
fenomen i det empiriska området.
- att teorin skall anpassas efter data (''fit''). Data skall ej tvingas in i
förutbestämda teoretiska kategorier eller modeller.
- Teorin måste fungera ("work") eller gå att använda i den miljö ur
vilken den är hämtad. (Detta kan eventuellt även tolkas som ett
generaliserbarhetskriterium, dvs att teorin skall kunna användas i
miljöer med likartade förutsättningar, jfr "face validity" nedan.)
- Den bör vara möjlig att anpassa till framtida rön, motstridande data
osv ("readily modifiable"). En "grounded theory" kan inte ses som
en definitiv teori utan är ett steg i en pågående
kunskapsutvecklingsprocess.
God "Grounded Theory" -forskning har dessutom hög "face validity"
dvs resultaten känns igen och uppfattas som rimliga, klargörande och
intressanta av de aktörer i organisationer som studerats, eller ännu
bättre, i organisationer med likartade problem eller förutsättningar.

17 Johansson Lindfors (1989) op cit.
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Strauss påpekar också (s 7) att en "Grounded Theory"-ansats är särskilt
lämpad att hantera komplexa problemställningar, då den fönnår fånga
variation och mångfald. Därav kan man också dra slutsatsen att god
"Grounded Theory"-forskning på ett konstruktivt sätt bör lyckas
hantera komplexitet och variationsrikedom.

2.2.10 Delsammanfattning
I det föregående har grundprinciper och utgångspunkter för en
"Grounded Theory"-ansats diskuterats, främst baserade på Glasers och
Strauss metodologiska arbeten. Det konstaterades att metoden har vissa
särdrag, såsom fokus på förutsättningslösa, empiriskt grundade upptäckter, generering av substantiell teori ("substantive theory") ur empiriska
data, samt principen om teoretiskt urval efter hand med en olikhetsansats, tills mättnad är uppnådd. Metoden bygger också på principer om
öppenhet och allsidighet vid datainsamlingen. Forskning betraktas som
en kontinuerlig lärprocess, där datainsamling och analys sker i
växelverkan.
Trots dessa gemensamma nämnare visade genomgången också att
litteraturen om "Grounded Theory"-metoden lämnar stort utrymme för
forskarens vägval i en rad viktiga frågor av praktisk karaktär: Vilka
tekniker för datainsamling skall användas? Vilka olikheter skall beaktas
vid det stegvisa urvalet och hur hanteras mättnadsbegreppet i praktiken?
Skall tonvikten vid tolkning och analys läggas på att elaborera och
formalisera kodningen av färdiga data eller på att utöka lärprocessen i
indatafasen och komplettera med alternativa källor? Hur kan tidigare
teori användas i det empiriska arbetet? Hur skall resultaten presenteras?
Vilken vetenskaplig status har de färdiga resultaten? Dessa vägval
behandlas i nästa avsnitt.

2.3

Projektets uppläggning och genomförande

I återstoden av detta kapitel diskuteras hur "Grounded Theory"-ansatsen
använts i min empiriska undersökning om decentralisering i svenska
företag: I kapitel 2.3 redovisar jag vilka principiella vägval jag gjort
beträffande urval, datainsamling, teorianvändning, tolkning/analys samt
val av presentationsform. I avsnitt 2.4 sammanfattar jag några erfarenheter av att tillämpa en "Grounded Theory"-ansats och ger några
rekommendationer för kommande arbeten.
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Den empiriska undersökningen - en inledning

Det empiriska arbetet har form aven intervjuundersökning där ett
hundrafemtiotal personer i olika yrken och befattningar i skilda företag
och branscher intervjuats och kompletterande företag sinformation och
kring data insamlats. Intervjuarbetet har pågått under åren 1983 - 1990
med tonvikt på perioderna 1984-86, våren 1987, våren 1988, och
vintern 1989/90.
Undersökningen syftade, som tidigare framgått, till att utveckla en
"substantive theory" om decentraliseringsprocesser i svenska företag.
De fyra forskningsfrågorna (A-D) i kapitel 1 (om decentraliseringens
innebörd, mönster, påverkan på aktörer och positiva/negativa effekter i
företagen) låg till grund för undersökningen.

2.3.2

Urval

Gemensamma kriterier tör urval
Urvalet av intervjuföretag och -personer skedde i enlighet med Glaser
och Strauss ideer om "theoretical sampling", dvs stegvis och baserat på
information från tidigare fall och med syfte att maximera olikheter. För
att bibehålla en klar problemfokusering (decentralisering i svenska
företag) uppställdes dock vissa gemensamma kriterier för urvalet:
- Aktörer i företagen skulle själva uppfatta att de arbetade med
decentralisering i någon form. Detta kunde man få information om
genom tidningsartiklar, genom företagsbeskrivningar i
platsannonser, genom personer som framträdde som
konferenstalare samt genom företagskontakter och tips från kollegor.
- Företagen skulle vara stora. Min utgångspunkt var att det
överhuvudtaget inte skulle vara meningsfullt att studera
decentralisering i företag med mindre än 500 anställda. Detta
antagande visade sig dock vara en smula tvivelaktigt. Även
mindre företag, som jag kom i kontakt med, hade intressanta
erfarenheter av decentralisering. I storföretagen var det först när
man kom till de olika (mindre) affårsenheterna som begreppet
decentralisering fick ett konkret innehåll.
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- Ägarformen begränsades till privata, vinstdrivande företag.
Kooperativa och/eller federativa företagsfonner har jag valt att
exkludera, liksom organisationer från den offentliga sektorn. (Några
företag som hade statlig eller kommunal delägare ingår dock i
materialet).
- Lönsamhet eller grad av framgång beaktades inte. Att koppla
decentraliseringsförsök till ekonomiska resultat, marknadsandelar
eller andra framgångskriterier vore värdefullt. J ag fann dock att
osäkerheten med en sådan ansats skulle bli alltför stor. Det är förenat
med betydande svårigheter att hävda att en viss grad av ekonomisk
framgång beror av organisationsformen. Inget av företagen befann
sig dock såvitt mig bekant i allvarligare kris såsom konkurs,
nedläggningshot eller liknande.

Användning av olikhetskriteriet
Ovanstående punkter visar att urvalet hade en gemensam grund. Teoriutveckling med en "Grounded Theory"-ansats förutsätter emeller-tid
successiv maximering av relevanta olikheter, och den svåra frågan var
givetvis att välja sådana. Olikhetskriteriema skall inte bestämmas a
priori, utan växa fram successivt i det empiriska arbetet. En sådan
process möjliggör en lyhördhet för intressanta fall och exempel men är
ändå långt ifrån problemfri (jfr avsnitt 2.4 - erfarenheter av
metodanvändning).
Tre viktiga olikhetskriterier började framträda redan på ett tidigt
stadium, olikheter som också gradvis kom att förstärkas som grund vid
varje nytt urval:

- Olika hierarkiska nivåer och befattningar bör komma till tals.
Ett grundläggande syfte med arbetet var att söka kunskap om hur
decentraliseringsprocesser kan verka inuti företaget, dvs på olika
funktionella och hierarkiska nivåer. Redan från början antog jag det
därför vara viktigt att intervjua befattningshavare med olika yrken
och på olika befordringsnivåer. Ett ensidigt urval, exempelvis endast
företagsledare, endast personal "på golvet" eller endast organisationsoch personalspecialister, skulle - antog jag - ge en alltför ensidig
bild.
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Min ambition var därför att komma i kontakt både med operativt
arbetande personal med olika arbetsuppgifter, chefer på olika nivåer,
stabs- och yrkes specialister samt företagsledning.l"
Detta olikhetskriterium visade sig ge god utdelning i form av lärande
och flera av resultaten emanerar just från perspektivkonfrontationer
och kunskapsbrytningar till exempel mellan företagets ledning och
verksamheten "på golvet", och mellan chefer mitt i verksamheten och
specialister med stabsplaceringar. Ansatsen att uppsöka olika nivåer
förstärktes därför under arbetets gång.'?

- Olika slags verksamheter bör beaktas.
En annan tidig indikation var att verksamhetens karaktär betydde
mycket för vilka former decentraliseringsprocessen kunde anta.
Exakt vad i verksamheten som påverkar organisationen var långt
ifrån klart. Intervjupersonerna var djupt övertygade om att
exempelvis olikheter i kundförhållanden, teknologier och produktsammansättning var av avgörande betydelse för möjligheterna till
förändring, liksom om företagen var varu- eller tjänsteproducerande, kapitalintensiva och/eller kunskapsintensiva.
Ett andra olikhetskriterium blev därför att söka maximera olikheter i
verksamhet vid urvalet av undersökningsföretag, genom att söka upp
företag med olika slag av marknadsförhållanden, med olika teknologier, och med olika slags personal- och kompetensstrukturer.

- Decentraliseringsprocesser kan ha olika innehåll och form
Gradvis tydliggjorde intervjuarbetet också att decentraliseringsprocesserna (trots stora likheter) kunde anta olika form och ha olika
innehåll. Förändringen kunde avse alltifrån en divisionalisering i
företagets högsta ledning till en avknoppning aven stabsfunktion
eller en förändrad produktionsorganisation "på golvet".

18 Två kategorier av aktörer, som hade varit tänkbaraatt intervjua då de är nära relaterade till företaget,
har dock uteslutits, nämligenkunder och styrelsemedlemmar. Att även beakta synpunkterfrån dessa
kategorier, vilka ju representerarmarknadenrespektiveägarintresset,vore i sig värdefullt,men har inte
rymts inom ramen för detta arbete.
19 Trots olik:hetsansatsen har jag i efterhand kunnat konstateraatt intervjupersonernatill övervägande
del varit män. Detta var utan avsikt från min sida, och beror på att mansdominerade företagstuderades
och att många specialist-och företagsledande yrken var företrädda. Jag kan inte uttala mig om vilka
konsekvenserför resultatendet skulle fått om jag sökt balansera med kvinnodominerade
företagsmiljöer. Däremot har jag i efterhandpresenteratoch stämt av resultatenäven i flera
kvinnodomineradeorganisationer.Jag har i dessa sammanhanginte någon gång fått synpunkten att
resultaten är mindre giltiga för kvinnor.
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Ett tredje olikhetskriterium var därför att uppsöka decentraliseringsprocesser, som uppvisade variationer i innehåll och form.

Val av intervjupersoner
Undersökningen kan sägas vara en kombinerad bredd- och djupstudie.
För att få en översiktlig kunskap och mångfald i materialet avsynades ett
fyrtiotal företag (normalt med en till tre intervjuer, plus insamling av
kringdokument). Den inledande kontakten togs med en person på
ledningsnivå eller med en person som själv var involverad i ett decentraliseringsarbete. En sådan inledande personkontakt gav oftast goda
möjligheter att gå vidare, då många organisationer tycktes intresserade
av frågeställningen.
I inledningsfasen intervjuade jag också ett antal referenspersoner-",
konsulter och forskare som varit aktiva i förändringsarbete med
decentralisering i flera organisationer.
För att få möjlighet till närmare inblick och mer detaljerade data valde
jag ut fem företag i vilka en fördjupad studie genomfördes (tio till
femton intervjuer kombinerade med flera dagars vistelse i företaget,
insamlande av mer detaljerade kringdokument och besök i olika
organisatoriska enheter).
De fall som djupstuderades valdes ut med hänsyn till att de skulle vara
sinsemellan olika med avseende på teknologi, marknadsförhållanden och
kompetensstruktur. De representerade också i något avseende en egen
"variant" i decentraliseringsarbetet. Gemensamt var dock att de dessutom var "tydliga" exempel på decentralisering. Det sistnämnda innebar
att:
- De hade någon form av explicit decentraliseringsambition.
- De hade försökt genomfört konkreta och tämligen djupgående
förändringar (dvs avsikten var att i hög grad förändra
förutsättningarna för den operativa verksamheten).
- Förändringarna var så pass genomgripande att berörda personer
hade uppfattat en väsentlig skillnad.
I tabell 1 sammanfattar jag det totala urvalet och ger en kort kommentar
till varje företag. Materialet är anonymiserat enligt överenskommelse
med företagen.
20 Glaser (1978) op cit rekommenderar att referensintervjuer kan göras medpersonermed särskilda
kunskaperi ämnet ("top informants").
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7. Industrikoncernen I
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Industrikoncernen II

Decentralisering till dotterbolag och
fabriker. Specialistroll i förändring.
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9.

Industrikoncernen III

10. Rederiföretaget

Personalchef
(tel intervju)

Blandad konsument- och industriproduktion.

Decentralisering till bolag/divisioner

VD

Turism

Decentralisering till resultatenheter

Varuhus

Divisionalisering . Decentralisering
till avdelningar. Specialistroll i
förändring.
Dec. försök till avdelningar.

~

S

~

Utbildningschef
Inköpschef

Il. Varuhuset I

VD
Adminisstrativ chef

12. Varuhuset II

Utbildningschef

13. Ilranschföreningen

Organisationskonsult,
(referensin tervj u)

Trender inom butikskedjor.

14. Konsultföretaget

Förändringskonsult.
(referensintervju)

Decentralisering i flera företag

15. Konsultföretaget II

Förändringskonsult
(referensintervju)

Decentralisering i flera företag

16. Rekryteringsföretaget

Chefsrekryterare

Decentralisering - chefsprofiler

17. Branschföreningen II

Utredningschef
(referensintervju)

Branschförändring. Arbetsledarrollen

18. Processindustrin I

VD
Teknisk direktör
Produktionschef
Kundtjänst
Butikspersonal 3 personer

19. Finmekaniska företaget

Personaldirektör

Varuhus

Laboratorieprocess i industriell respektive
butiksdesign

Ny affärside direkt till konsument
ny organisationsfonn

mekanisk tillverkning

Decentralisering inom produktion
N
-.J

N

00

2 o. Inköpsgrossisten

Nybliven resultatansvarig chef

grossistverksamhet

Decentralisering per produktområde.
specialistfunktion avknoppad från
tidigare internavdelning

2 1. Kontorsvarukoncernen

Ansvarig för chefsutveckling
och strategisk planering.
VD dotterbolag
Avdelningschef

kontorsvaror, kommunikation

Dec. tHIaffärsområden

22. Livsmedelsindustrin I

Personalchef

Livsmedelsi ndustri, (processteknik)

Viss dec. inom produktion

23. Entreprenadföretaget

VD

Underentreprenör, bygg.

Decentralisering till arbetsledare

Underhållssservice

Decentralisering inom produktionen
Serviebolag med ändrad roll till följd
av decentralisering

Arbetsledare
ekonomichef/kalkylerare
Personal

24. Interna serviceföretaget

VD
2 avdelningschefer
Personalchef
Produktionschef hos kund
Arbetsledare, 2 personer
Sekreterare
Montörer 3 personer
(+<liv i nfonne11a samtal)
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25. Byggföretaget
26. Hantverksföretaget

Personaldirektör
+ referensintervju, byggorg.

byggnationer

Personalchef
Produktionschef
Hantverkselev

hantverk/industriell produktion

Decentralisering till platschefer,
ändrad stabsroll.
Viss dec. inom traditionsbunden
produktion
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27. Serviceföretaget I

VD

Jourservice. Rikstäckande företag.

Regionchef

Vice VD

Decentralisering till affärsområden,
till regioner, till områden och till
distrikt.

~

S

~

Projektledare
Teknikchef
Områdeschef
9 platschefer (distrikt)
Arbetsledare 2 personer
Personal, 2 personer
(+ div informella samtal)

28. Serviceföretaget II

Personalchef
Utvecklingschef/teknik
Kontorschef

Bank.

Decentralisering tilllokalkontor
ändrad huvudkontorsorganisation.

29. Försäkringsbolaget

Ekonomichef

Försäkringsbolag

Dec. försök till affärsområden

3 O. Försäkringsbolaget II

ViceVD

31. Processindustrin II

Personalchef
Produktionschef
Verkstadsingenjör
Arbetsledare, 2 pers.
Ekonomichef
Facklig representant
Operatörer 2 personer
Förändringskonsult

32. Kunskapsföretaget

VD
Utbildning och konsultation
Projektledare, 4 personer
Avdelningschefer 3 personer
Marknadsavdelning 3 personer
Diverse informella kontakter genom
fortsatt samarbete.

Dec. per kundgrupp
Processindustri, högautomatiserad
produktion. Skiftgång,

Decentralisering inom produktion

Decentralisering till projekt

tv

\O

w

O

Decentralisering till affärsområde
Decentraliseringinom produktion

VD
Utbildningsledare
Informationsansvarig
5 arbetsledare
+ div infonnel1a samtal
Fabrikschef
Avdelningschefer, 2 personer
Produktionsutvecklare
4 montörer, varav l fackl. rep.
+ div informellasamtal

Monteringoch tillverkning,

34. Konsumentvaruföretaget

VD
Ledningsgrupp5 personer
Divisionschefer3 personer

Utveckling,tillverkning, förpackning

Decentralisering per produkt
försök inom produktion

3 S. Industriserviceföretaget

VD
Platschef

Industriservice,även jourverksamhet

Nyligen bolagiserad koncern
Decentralisering till distrikt

36. Detaljhandelskedjan

Regionchef
2 butikschefer

33. Monteringsindustrin

Fabrik l

Fabrik 2

Grupporganisation i produktion

\:)
~

37. Högteknologiföretaget I

38. Livsmedelsföretaget II

Decentraliseringoch avknoppning
inom kedjan

VD/styrelseordförande
Ekonomichef
UtbiIdnings/utvecklingsansvarig
Fackl. representant
Arbetsledare
Produktionschef
Fastighetschef
Operatörer,4 personer

Kvalificerad verkstadsproduktion

Personalchef,tel. intervju

Beredningoch marknadsföring

Decentralisering inom produktion
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Decentralisering inom produktion
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39. llögteknologiföretaget II VD

Högteknologi, innovationer

Decentralisering till
di vsions/bolagsenheter

Råvaruförädling

Decentralisering till division

Informationschef
Teknisk direktör
Personalchef
Konstruktör
Bolagschefer 4 personer
+ div. informella samtal

40. Processindustrin III

Utbildningschef
Divisionschef
+ div informella samtal

Antal intervjupersoner, exklusive informella kontakter: 159

Tabell 2.1 Sammanställning av företag och intervjupersoner

Vo)
~
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Utöver dessa intervjuer tillkommer ett stort antal informella kontakter
med chefer och företagsledare, där värdefulla synpunkter ofta framkommit. Jag har också arbetat med återföring av forskningsresultaten
genom föreläsningar och diskussioner i olika organisationer som arbetat
med decentraliseringsprocesser, vilket varit mycket värdefullt för att
stärka och relevanspröva forskningsresultaten. Sådana kontakter representerar en oorganiserad empiri som givit ett omfattande lärande, vilket
stärker tolkningen.
Bredd eller djup ?

Att skilja mellan bredd och djup i arbetet på det vis jag ovan gjort är i
viss mån vanskligt, och det måste understrykas att gränsdragningen är
en smula artificiell. Gränsdragningen är även riskabel, eftersom den kan
leda tanken till att breddfallen bara ger ytlig eller oreflekterad kunskap,
vilket inte varit fallet. Även ett litet antal intervjuer i en organisation
kunde ge viktiga bidrag till den framväxande kunskapsbilden.
Breddansatsens särskilda bidrag var dock att den hjälpte till att specificera igenkännbara drag hos decentraliseringsprocesser, och att upptäcka vad som var "typiskt" och "normalt' r, liksom vilka föreställningar
som var vanliga hos aktörer i företaget. Genom att bygga upp kunskap
om det som är vanligt når man gradvis även en förmåga att urskilja det
intressanta, ovanliga och problematiska, en färdighet som är svårare att
nå vid studiet av ett litet antal fall. Breddansatsen innebär dessutom en
exponering för varierande uppfattningar och problemställningar, vilket
visserligen komplicerar men också berikar materialet.
Fördjupningsfallens särskilda bidrag var att de gav specifika detaljkunskaper om förhållanden i olika slags verksamheter. Detaljer kring
exempelvis förändrade befattningar, omgruppering av maskiner, nya
ekonomisystem, lönesystem, utbildningsprogram, intemprislistor m m,
var ofta nödvändiga för förståelse av helheten. Fördjupningsfallen gav
dessutom en nyttig proportion på fenomenet decentralisering, då jag här
mötte aktörer för vilka andra aspekter i arbetet dominerar vardagen,
och eventuella organisationsförändringar är ett marginal-fenomen som
de inte funderar närmare över. Den betydelse forskaren tenderar att
tillmäta sitt eget studieområde, fick därmed mera rimliga proportioner.
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Intervjuernas genomförande

Tre grundprinciper användes vid intervjuaarbetet:
Intervjuerna var, för det första, ostandardiserade-! och genomfördes i
en samtalssituation. Som öppen intervjuguide eller diskussionsunderlag
användes forskningsfrågorna A - D (kapitel 1.3). Frågeställningarna
medgav utrymme för följdfrågor och anpassningar till intervjupersonens kunskapsnivå tills tillfredsställande förståelse var uppnådd. Ofta
visade sig följdfrågor och intervjupersonernas egna exempel eller associationer ge värdefull information, medan frågeramen fungerade bra
som bas för diskussionen och var till hjälp för att bibehålla problemfokuseringen.
För det andra sökte jag kontrollera intervjupersonernas påståenden på
olika abstraktionsnivåer. Banaka22 rekommenderar vid djupintervjuer
en pendling mellan tre abstraktionsnivåer i syfte att få en grundläggande
validering till stånd redan under intervjun:
l. Informationsnivå (Vad vet personen?)
2. Åsiktsnivå (Vad tycker han/hon om det?)
3. Handlingsnivå (Vad gör man åt det i praktiken?)
Denna princip visade sig kunna ge viss utdelning, särskilt vid kontroll
av informations-/åsiktsnivån gentemot handlingsnivån. Intervjupersonerna hade ibland tendens att ge information om förväntade eller
önskade tillstånd, som inte kunde beläggas på handlingsnivån.
För det tredje bad jag alltid att få besöka den miljö där intervjupersonerna arbetade, för att se de produktionsanläggningar och andra
arbetsplatser som samtalen handlade om. Ofta gav besök i anläggningar
ytterligare tolkningsbakgrund och förståelse för organisationens utformning. Detta var särskilt påtagligt när organisationen påverkades av
speciella arbetsformer (som skiftarbete), av produktionsteknologi som
är svår att beskriva muntligen, eller när enheter var belägna i speciella
miljöer (fabriken i jordbruksbygden, lokalkontoret i en norrländsk
småstad). Rundvandringar innebar också ett tillfälle till mera informella
samtal och informationer. Några få undantag i form av telefonintervjuer förekom dock.
21 Beteckningen ostandardiserade intervjuer använder Lundahl och Skärvad (1982) om intervjuer där

inte detaljerade frågeformulär används och där utrymme finns för stickspår, följdfrågor och diskussioner.
Lundahl, Ulf och Skärvad, Per-Hugo, Utredningsmetodikför samhällsvetare och ekonomer. Lund:
Studentlitteratur, 1982.
22 Banaka, William H, Djupintervju - Teknik och analys. Malmö: Natur och Kultur, 1981.

34

Decentralisering - förändring i företag och arbetsliv

Intervjuerna dokumenterades skriftligen. I förväg eller vid besöken
insamlades också extern dokumentation som organisationsscheman,
tidningsartiklar, policydokument, personaltidningar, årsredovisningar.
Ibland fick jag även tillgång till interna arbets- eller företagsdokument
m m. Sådan kringdokumentation har tillsammans med intervjuanteckningar och egna minnesanteckningar varit mitt tolkningsunderlag. Även
utom intervjuarbetet har jag för att öka min allmänna bakgrundskunskap samlat information om decentraliseringsprocesser i form av
tidningsartiklar och deltagit i konferenser om ämnet.

2.3.4

Principer för teorianvändning i projektet

Litteraturens roll vid "upptäckande forskning"

I avsnitt 2.2.5 ovan tydliggjordes "Grounded Theory"-ansatsens
grundläggande dilemma vad gäller teorianvändning i forskningsarbetet
(ett dilemma, som f ö är gemensamt för många kvalitativa ansatser).

Å ena sidan prioriteras med en "Grounded Theory"-ansats teoriutveckling genom förutsättningslöst empiriskt arbete. Det är därför
oförenligt med metodansatsen att på förhand välja en teoretisk position,
eller att formellt pröva en i förväg utarbetad teoretisk modell. Formaliserade förföreställningar kan störa den empiriskt grundade kunskapsbildningen. Å andra sidan leder metodansatsens anda av öppenhet och
allsidighet till slutsatsen att andra forsknings- och teoriarbeten kan ge
synnerligen värdefulla bidrag till det egna empiriska arbetet.
Personligen har jag, som framgått, bestämt tagit ställning för att
använda teori som kunskapskälla om det studerade ämnesområdet, vilket
även formulerats som ett självständigt delsyfte med arbetet. Skälen för
aktiv teorianvändning är följande.
- Jag finner det oförenligt med "Grounded Theory"-ansatsens
principer om öppenhet och allsidighet att stänga dörren till tidigare
forsknings litteratur.
- Det förefaller orimligt att arbeta med forskning utan gedigen
allmänbildning inom det egna ämnesområdet.
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- Det är praktiskt omöjligt att avskärma sig från "teori" när
decentralisering som ämne regelbundet debatteras och diskuteras i
samhälle och omvärld. Eftersom mina intervjupersoner sannolikt är
påverkade av inlärda (eller omedvetet traderade) teorier
liksom av sina empiriska erfarenheter, synes det vara bättre att söka
systematisera argument och kunskaper inom ämnesområdet.
- Kvaliteten på projektets upptäckter eller bidrag måste bedömas mot
bakgrund av vad som tidigare varit känt.
Principer för teorianvändning

Det är således nödvändigt att finna en arbetsformel, som gör det möjligt att utnyttja tidigare kunskap, utan att förlora "Grounded Theory"ansatsens relativa öppenhet och förutsättningslöshet. I detta arbete har
jag (mot bakgrund av Glasers rekommendationer, jfr avsnitt 2.2.5) valt
följande principer för att relatera teoristudien till det empiriska arbetet:
- Omvänd teorianvändning. Med omvänd teorianvändning menar
jag att teoriarbete spelar sin största roll i analysen av insamlade
data, och särskilt i slutarbetet med resultatbeskrivningama.
Empiriskt arbete ligger principiellt steget före teoretiskt arbete, även
om empiriskt och teoretiskt arbete i praktiken varvas under
forskningsprocessen. Detta angreppssätt är "omvänt" i förhållande
till traditionell metodik där forskaren först väljer perspektiv,
presenterar en teoretisk referensram eller modell, och därefter låter
empirin bekräfta, modifiera eller förkasta teorin.
- Olikheter beaktas. Litteraturanvändningen syftar till att så allsidigt
som möjligt komplettera, förklara och värdera de framväxande
resultaten, varför en olikhetsatsats har använts även vid teoriurvalet.
I litteraturstudien finns således olika skolbildningar, perspektiv och
angreppssätt representerade, dock avgränsat inom ramen för
ämnesområdet. En närmare beskrivning av urvalet återfinns i avsnitt
8.1.2.
- Botaniserande teorianvändning. Glaser skriver att forskaren vid
litteraturanvändning är fri att låna delar av teorier och använda
fruktbara ideer, utan att behöva acceptera en teoribildning i sin
helhet. Givetvis måste ett sådant botaniserande ske med vederbörlig
källangivelse. Denna princip har följts i detta arbete.
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- Relaterande teorianvändning.Teorisökningen har också haft till
syfte att relatera projektet till existerande forskning.

2.3.5

Vägval vid tolkningen

I kapitel 2.2.6 sökte jag visa att vägvalet i tolknings- och analysfasen,
(förenklat) står mellan: a) att öka graden av strukturering och formalisering i analysen av redan insamlade data eller b) att utöka kunskapssökandet genom ytterligare datainsamling, eller förnyad analys av
tidigare data. Även om det i praktiken är nödvändigt att arbeta på båda
sätten, har jag i detta arbete prioriterat det senare.
Resultatgenereringen har skett i anslutning till "Grounded Theory"ansatsens grundläggande principer om komparativ analys och tematisk
kodning (jfr kapitel 2.2.6). Konkret har detta inneburit att tolkningsunderlaget, i form av intervjudata och fältanteckningar, kompletterat
med andra kringdata, har sorterats upp i olika resultatindikationer.
Dessa har successivt bearbetats, utvecklats eller förkastats efter ytterligare empiri- och analysfaser. Det empiriska arbetet har fortgått under
hela projektförloppet (sista empiri vintern 1989/90), vilket möjliggjort
kontinuerliga jämförelser mot bakgrund av den framväxande
kunskapen.
Att koda materialet i de klart åtskilda steg (öppen respektive selektiv
kodning), som Glaser rekommenderar, fann jag däremot svårt. Analysoch tolkningsprocessen har närmast haft en iterativ karaktär - datainsamling, kodning, analys och rapportskrivande har varvats över tiden,
med resultatet att ett antal versioner och deldokument producerats. Det
mest genomarbetade av dessa publicerades i form aven populärvetenskaplig bok baserad på en del av empirin. 23
Tolkningsprocessen kan heller inte begränsas till de perioder då
databearbetning skedde "på kammaren", utan har varit en del i den
ständigt pågående problemlösnings- eller lärprocess, som ansatsen
frambringat. Kodnings- och analysprocessen ansluter sig bättre till den
skildring, som ges av Strauss (1987) (se avsnitt 2.2.6 ovan).

23 Södergren, Birgitta, När pyramiderna rivits - decentralisering i praktiken, Stockholm:

Timbre/Affårsledaren1987 .
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Tolknings- och mättnadsbegreppen - en problematisering
Erfarenheterna från tolknings- och analysarbetet tydliggjorde två
problemområden, vilka givits otillräcklig belysning i metodlitteraturen;
dels vilken roll tolkningen spelar i kunskapsgenereringen, dels hur
mättnadshegreppet kan hanteras i det praktiska arbetet. Då dessa båda
problem har stor betydelse för forskningsresultatens kvalitet, skall de
kommenteras närmare i det följande.
Tolkning - en lärprocess
Trots att "Grounded Theory" -ansatsen i hög grad bygger på forskarens
förmåga att göra personliga bedömningar och välja relevanta
kunskapskällor, är forskarens roll som meningsskapare och uttolkare
styvmoderligt behandlad i "Grounded Theory"-litteraturen. Tolkning
likställs där i stort sett med analys. Tolkningsbegreppet associeras
därför med de tankeprocesser, som äger rum i samband med den
formaliserade kodningen/struktureringen av data.
Erfarenheten från detta projekt bekräftar visserligen att tolkningen är
viktig i analysfasen, men visar i än högre grad att tolkningen är integrerad i lärandet om ämnesområdet. Datainsamling, analys, ideer,
tolkning och prövning av den framväxande kunskapen samverkar intimt
under alla projektets faser. Lärandet (eller tolkningen av den aktuella
kunskapen) är integrerat i hela arbetsförloppet, vilket också framhålls
av Strauss (1987).
Därför går lärandet emellanåt utöver en formaliserad analys av vad
intervjupersoner uttryckt explicit. Lärandet kan exempelvis vara ett
resultat av jämförelser mellan det uttalade och det genomförda, mellan
sinsemellan motstridande uppfattningar, eller till och med baseras på
insikter om vad som inte sades. Lärande kan uppstå när konkreta
detaljer sätts in i ett större sammanhang, eller stimuleras av enstaka
händelser, som motsäger tidigare vunna kunskaper. Av detta följer
också att inte heller antalet intervjupersoner, som fäller påståenden i en
viss riktning, ger tillräcklig grund för tolkning, utom när det gäller att
fastställa vilka föreställningar eller aktiviteter som är vanliga'". En
enstaka händelse eller en uppfattning, som inte stämmer med tidigare
mönster, kan ibland ge information, som efter ytterligare bearbetning
visar sig vara mer betydelsefull än ofta upprepade påståenden.
24 Jfr Johansson Lindfors (1989) op cit i diskussionen av generaliserbarhet s 91.
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Öppna lärprocesser av ovannämnda slag uppmuntras i "Grounded
Theory"-ansatsens intentioner.P och stimuleras i hög grad av
arbetsansatsen, men motsägs i viss mån av Glasers strikta beskrivningar
av kodningsprocessen. Framför allt i rapportskrivningsfasen kan därför
problem uppstå. Hur skall de givande men "oortodoxa" formerna av
lärande värderas i förhållande till frekvensbaserad kunskap? Är ett
delresultat mera riktigt om femtio personer har sagt det än om det har
vuxit fram ur en mer svårfångad lärprocess?
Om Grounded Theory-litteraturen inte räcker till för att lösa detta
dilemma, får erfarenheten att tolkning och förståelse går utöver
formaliserad analys istället starkt stöd i hermeneutiskt och fenomenologiskt orienterad metodlitteratur 26. Särskilt vill jag ansluta mig till
Ödman-", som i hans diskussion av tolkningsprocessen:
{fexten/ "måste tolkas mot det som inte finns skrivet i den, den
verklighetsuppfattning och det vara i världen den indirekt ger
uttryck för" ... "Ofta är det också nödvändigt att tillgripa kunskaper,
som ligger utanför texten, i synnerhet kunskaper om det sociala och
kulturella sammanhang av vilket texten är en del (sid 64)..."
Tolkning innebär enligt Ödman :
..."ett komplicerat samspel mellan olika kunskapsformer"... "ett
förhållningssätt, där vi genom öppenhet i ansatsen når så långt att det
inte är vi som bearbetar materialet. Kunskapsområdet börjar ta över
och ställer frågor till oss..."(sid 65).
Ödman liknar tolkningsprocessen vid att lägga pussel. Forskaren rör sig
mellan delar och helhet. Delarna ger viss information om helheten men
delarna får endast sin mening när helheten börjar få gestalt.
"Det intuitivt föregripande pendlandet mellan del och helhet, som
kännetecknar förståelsen, har hedrats med ett särskilt begrepp inom
hermeneutiken: den hermeneutiska cirkeln."(sid 79)

25 Jämför Kuhns resonemang om betydelsen av anomalier (främmande inslag, som ej stämmer med
etablerade synsätt) för att utveckla eller i vissa fall revolutionera vetenskapliga paradigm.
Kuhn, Thomas S, The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press,
1970.
26 Glasers och Strauss synsätt växte fram inom den positivistiska vetenskapstraditionen, de är
egentligen inte henneneutiker. Detta kan förklara att tolkningens betydelse inte står i fokus för deras
framställning.
27 Ödman, P J, Tolkning, Förståelse och Vetande, Stockholm, 1979.

Forskningsmetod

39

Mättnad - en gradfråga

Tolkningsproblematiken sammanhänger också med den i "Grounded
Theory" -ansatsen så centrala diskussionen om mättnad. Glaser och
Strauss (1967), liksom Glaser (1978), beskriver mättnadsbegreppet som
en fas då marginalnyttan av ytterligare data är låg eller då sannolikt få
data kan tillkomma, som kan kullkasta den framväxande teorin. De
problematiserar inte mättnadsbegreppet mer ingående, utan anser att det
är uppenbart ("obvious ") när mättnad är uppnådd.
Jag delar uppfattningen att det inte är svårt att i vissa grundläggande
resultat känna igen mättnadsfenomenet. Forskaren hamnar i en fas då
"alla" data pekar i samma riktning. Intet tycks längre kunna överraska,
utan det framväxande resultatet känns snarast trivialt. Desto mer
problematiskt är det istället att uppnå samma grad av mättnad i varje
förgrening eller del av ett komplext materiaL Det tycks mig vara
felaktigt att uttrycka mättnad binärt i termer av antingen/eller. Mättnad
blir oundvikligen en gradfråga. Låt mig använda en liknelse för att
tydliggöra varför.

Ett "Grounded- Theory" -baserat undersökningsmaterial blir med
nödvändighet tämligen komplext och materialet får en trädformad
tillväxt. Samtidigt som "stammen" och "huvudgrenarna" stabiliseras/
mättas, blir också hela trädet allt rikare då nya grenar växer fram i dess
"krona". Forskaren ser denna tillväxt och vet att med ytterligare empiri
och analys kan även de nya grenarna stabiliseras. Men varje gren har i
sin tur kvistar, och frestelsen är stor att också ge dessa en chans att växa
sig starka. Problemet är således inte att finna vägar att gå vidare. Det
svåra är att sätta punkt.
Situationen kompliceras ytterligare av att de grenar, som växer fram
sent i forskningsprocessen inte bara ger nya detaljer av marginellt
intresse. Tvärtom, på detta stadium kan grenen börja blomma och
utveckla märkliga frukter. Här kan således ibland intressanta och
originella delresultat uppträda, som väcker omprövning av helheten,
som kritiserar det som tidigare tycktes uppenbart eller som ger en
djupare mening åt tidigare iakttagelser. Då forskningsprocessen kan
liknas vid en lärprocess är det inte att förundras över att dessa lärdomar
uppträder först på senare stadier. Mot bakgrund av den framväxande
kunskapen om helheten - "trädet" - ökar också förmågan att tolka
materialet och se det som låg dolt i tidigare faser. Trädet bär
kunskapens frukt.
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Ett forskningsetiskt problem

Personligen är jag övertygad om att "Grounded Theory" -ansatsen
stimulerar det förståelseorienterade inslaget i tolkningen och att det
lärande, som härigenom möjliggörs är en av metodens största fördelar.
Dessa goda förutsättningar ger emellertid samtidigt upphov till en
betydande svårighet, vilken framför allt uppstår i slutrapporteringsfasen, när forskaren så långt möjligt söker "säkerställa" de resultat som
skall presenteras. Trots rikhaltiga data, en flod av ideer och resultat och
en allt större kunskap om ämnesområdet är det inte längre möjligt att
rekonstruera lärprocessen i sina detaljer, inte heller att bestämma exakt
när "mättnad" inträtt i ett visst delresultat.
Problemet blir av forskningsetisk karaktär. Hur skall resultat
presenteras, som är empiriskt grundade och har stöd i den kunskapsmässiga "helheten", men som har sin upprinnelse i enstaka händelser
eller fragmentariska data? Här överlåter, såvitt jag kan se, "Grounded
Theory"- ansatsen ett stort ansvar på den enskilde forskaren, just genom
att sätta likhetstecken mellan tolkning och analys, och genom att lita till
det mångtydiga uttrycket "mättnad".
Ett svar (om än otillräckligt) på dilemmat ger Strauss (1987) genom att
förorda ytterligare bearbetning. De resultatindikationer, som uppträder sent i projektet eller baseras på svaga data, måste återigen bearbetas och prövas. Detta kan ske genom utökad empiri, genom att återvända till tidigare data, eller genom att söka i kompletterande källor
(såsom litteratur eller andra forskares empiri).
Jag har i detta arbete prioriterat den ovan nämnda principen om
ytterligare bearbetning. I första hand har jag sökt öka mättnadsgraden
genom att utöka empirin och/eller återvända till tidiga data. Resultaten
har också stämts av mot alternativa datakällor och mot tidigare teori.
För att illustrera tolkningsprocessen finns i bilaga 1 ett exempel på
tolkningsunderlag till ett delresultat där graden av mättnad varit hög (i
meningen hög frekvens). I bilaga 2 finns ett delresultat av den mer
svårbedömda, subjektiva sorten, där resultatet problematiserar och
ifrågasätter det allmänt vedertagna.
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I andra hand har jag valt att skära bort de resultatideer, som haft svagt
belägg. Gränsdragningen är ofta svår att göra, också värdefulla ideer
kan ha gått förlorade. Avvägningen var dock ofta ekonomiskt motiverad
- arbetsinsatsen tycktes större än den nytta resultat kunde göra för
helheten. Som ett kuriosum finns i bilaga 3 några exempel på sådana
indikationer, som måhända kunde byggts ut till självständiga delresultat
men i stället skurits bort. Några av dessa "icke-resultat" innehåller
kanske frön till kommande forskningsprojekt.
"Grounded Theory"-ansatsen bör således inte uppfattas som en
mekanisk, lättillgänglig teknik. Metoden skapar ett utomordentligt
tillfälle att starta och underhålla en lärprocess. Tolkningen utgör ett
förädlingsvärde, positivt korrelerat med lärprocessen i forskningsarbetet.
Ju större kunskap och erfarenhet om ämnesområdet.P desto fler
kombinationsmöjligheter och desto större förrnåga till problematisering.
Dessa frihets grader ger dock snarast forskaren ett ökat ansvar, då
felaktigheter svårligen kan skyllas på forskningstekniken. Hur processen
sedan förvaltas är i hög grad beroende av forskarens ambition, intresse
och kompetens - en aspekt, som diskuterats förhållandevis litet i
metodlitteraturen.

2.3.6

Resultatens vetenskapliga status - ett vägval

Mot bakgrund av ovanstående diskussion, måste ett vägval göras
beträffande resultatens vetenskapliga status.
Liksom andra forskare finner jag anledning att ta invändningarna om
"Grounded Theory"-resultatens begränsningar på allvar. Jag ansluter
mig till den ödmjuka kunskapssyn, som bland andra förespråkas av
Eneroth29 . ·Varje presentation av kunskap är ett steg i ett pågående
kunskapsbygge, inte en avslutad process. Då jag i detta arbete bearbetat
och omdisponerat materialet ett flertal gånger - och funnit ett avsevärt
utrymme för förbättringar i varje steg - måste jag dra slutsatsen att
materialet även i sin här presenterade form kan utvecklas ytterligare.
Detta sammanhänger även med diskussionen om mättnad ovan. Liksom
mer data alltid kan öka mättnadsgraden ytterligare, kan också upprepade
analysfaser öka delresultatens kvalitet.
28 Strauss (1987), op cit, betonar att även erfarenhet skall erkännas som betydelsefullt

forskningsunderlag.
29 Eneroth (1984) op cit,
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Trots att "Grounded Theory" -ansatsen ger anledning till försiktighet,
ger den också en god grund för stabilitet i resultaten. Olikhetskriteriet
medför att resultaten har utsatts för en hård granskning innan de kvalificeras som "substantive theory". I detta projekt vågar jag tro att i alla
fall mer grundläggande missuppfattningar skulle upptäckts, tack vare
den påtagliga bredden i materialet, och tack vare det aktiva uppsökandet
av olikheter. Många frågeställningar eller ideer har också skurits bort
under arbetets gång, då de inte visade sig hållfasta. (Se bilaga 3)
Att enbart betrakta resultaten som hypoteser finner jag därför onödigt
blygsamt. Jag ansluter mig därför även i detta avseende till Glaser OCll
Strauss begreppsapparat. Jag kommer att tala om mina resultat som
"teori" och avser dänned "substantive theory" - inte "formal theory".
Resultatens status som "substantive theory" innebär att de innehåller
subjektiva bedömningar såväl från intervjupersoner som från forskaren.
Resultaten måste därför hänvisas till principerna om "face validity"
respektive falsifierbarhet. Det förstnämnda innebär att resultatens
riktighet och användbarhet ytterst prövas vid konfrontation med sådana
organisationer, som efterfrågar eller kan tillämpa kunskaperna inom
ämnesområdet. Falsifierbarheten innebär att delresultaten utgör ett steg
på vägen i en pågående kunskapsbyggnadsprocess, och kan falsifieras
eller modifieras i kommande arbeten. Som "substantive theory" skall
resultaten också bedömas mot de kvalitetskriterier som redovisades i
avsnitt 2.2.8 ovan.

2.3.7

Hur presenteras forskningsresultaten?

Som framgick i avsnitt 2.2.7 måste även vissa viktiga val göras med
avseende på presentationen av forskningsresultaten. I detta arbete har
jag valt att följa Strauss rekommendation att bygga rapporteringen
kring temata. Resultaten är grupperade utifrån forskningsfrågorna och
kommer att presenteras i kapitel 3 - 6, med ett kapitel för varje fråga
A-D (frågorna formulerades i avsnitt 1.3 ovan). Beskrivningarna syftar
sammantaget till att öka kunskaperna om hur decentraliseringsprocesser
gestaltar sig i svenska företag och vilka effekter sådana processer kan få
för arbetsliv och företag.
Varje avsnitt inleds med ett delresultat, (i Strauss termer "theoretical
proposition"). Delresultatet illustreras och underbyggs därefter med
korta exempel, intervjucitat, och/eller andra fältanteckningar, liksom
med en diskussion av tolkningen.
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Ambitionen har varit att, utan att göra framställningen överlastad eller
svårläst, ge illustrationer och exempel som, i enlighet med Strauss
rekommendationer (kapitel 2.2.7 ovan) kan:
-

öka läsarens förståelse ("verstehen") av ämnet,
belysa hur resultaten blivit till och på vilka grunder ("credence"),
ge verklighetsanknytning ("sense of reality") och
ge specifik och särpräglad information ("specificity and variation")
som komplement till delresultatets mer generaliserade karaktär.

Resultatpresentationema kompletteras därefter med en personlig
kommentar och en kort koppling till den studerade teorin.

2.4

Erfarenheter av att använda en "Grounded
Theory"-ansats

Metodens fördelar

Givet att problemformuleringen är lämplig för en "Grounded Theory"ansats har metoden, som framgått, visat sig ha flera fördelar. Till de
viktigaste räknar jag:
- tydliggörandet att kunskapsutveckling är en lärprocess och att
kunskap växer fram gradvis,
- metodens flexibilitet och öppenhet för det oväntade, vilket minskar
tendensen till låsningar och möjliggör omorienteringar och
justeringar,
- att metoden uppsöker motsättningar istället för att skydda projektet
mot oönskade avvikelser,
- metodens fokusering på forskningsresultat i stället för tekniker,
- att den ger gott underlag för formulerande av beskrivningar och
kartläggningar inom okända områden (explorativa ansatser) samt
- metodens fokus på mångfald och allsidighet vid datainsamlingen, som
möjliggör samverkan mellan många slags kunskap.
En erfarenhet har också varit att ansatsen har stimulerat nyfikenheten
och gjort arbetet roligt. Den har också givit god utdelning i form av ett
personligt lärande om ämnesområdet, liksom ett lärande i metodfrågor.
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Metodens svårigheter
Metodansatsen skapar emellertid också, som framgått, vissa svårigheter,
vilka till viss del kan minskas genom medvetenhet och en annan
uppläggning av arbetet:
Krav på klar problemfokusering. Metodens öppenhet och flexibilitet
ställer mycket höga krav på en klar och välfokuserad problemställning.
Eftersom metodansatsen genererar mycket information och många nya
impulser finns risk att forskaren leds in i nya frågeställningar, vilka kan
vara nog så fascinerande, men egentligen oväsentliga för huvudfrågan.
Ansatsen ger goda möjligheter till kunskapsutveckling - under förutsättning att problemfokuseringen kan bibehållas.
Eftersom fokus i detta arbete har legat på decentraliseringsprocesser,
har endast data som ansetts vara relevanta för dessa samlats in. Gärna
många olika aspekter på fenomenet och gärna insatta i sitt sammanhang,
men ovidkommande data måste hållas utanför arbetet. Därmed måste
ovillkorligen till exempel diskussioner om affärsutveckling, lagerlös
produktion, nya datasystem eller exportsatsningar avstyras, vilket kunde
vara intervjupersonernas egentliga favoritämne men hade kunnat leda
bort från huvudfrågan. Tack vare att huvudfrågan var tydligt fokuserad
på ett tidigt stadium, har risken att ämnet skulle anta alltför ohanterliga
proportioner begränsats.
Svårt välja urvalskriterier. "Grounded Theory"-ansatsen avvisar de
mekaniska, slumpvisa urvalmetodema, till förmån för forskarens egna
bedömningar. Detta är ofta en fördel. I det praktiska arbetet, emellertid,
är det ibland svårt att bedöma vilka olikheter som är mest relevanta.
Trots de olikhetskriterier som redovisats ovan, fanns i varje steg en
tvekan - varthän härnäst? Glaser beskrev också denna tvekan, men
menade att "varthän" skulle bli uppenbart genom analysen. Personligen
lyckades jag inte alltid med detta, utan vet att andra val kunnat ge annan
utdelning (till exempel i termer av hur snabbt mättnad och god förståelse kunde vinnas). Även om det inte är möjligt att säkra ett optimalt
eller fullständigt relevant urval, talar mycket för att det är värdefullt att
öka medvetenheten om urvalets betydelse för slutresultaten. Det är
också nödvändigt att acceptera att felsteg äger rum i processen.

Forskningsmetod

45

Hanteringen av mättnadsbegreppet visade sig (jfr avsnitt 2.3.5 ovan)
vara en svårare problematik än jag förutsatt och en svaghet i detta
arbete var att jag insåg detta tämligen sent. En rekommendation inför
kommande arbeten är att på ett tidigt stadium söka tydliggöra vilka krav
som kan ställas på mättnad. Jag tror dock inte att sådana krav bör göras
generella, utan de måste anpassas till det aktuella arbetets specifika
förutsättningar.
Tolkningens betydelse tör lärprocessen. Metodansatsen underbetonar
(jfr avsnitt 2.3.5 ovan) forskarens roll som meningsskapare och uttolkare av den framväxande kunskapen. Detta kan skapa betydande svårigheter i slutrapporteringsfasen, då man måste ta slutlig ställning till vilka
resultat som skall förmedlas, och då det är nödvändigt att i någon mening säkerställa de resultat man väljer att presentera. I efterhand kan jag
också konstatera att jag skulle haft stor nytta aven mer systematisk
dokumentation av själva tolknings- eller lärprocessen, - dvs av det
lärande som sker vid sidan av dokumenterade intervju- och
företagsdata. En forskningsdagbok, som beskriver forskarens lärande,
de ideer och resultat, som bearbetas och de dagliga vägvalen, är i hög
grad att rekommendera.
Ett ansvarsfullt arbete. Sammanfattningsvis innebär flera av ansatsens
grundingredienser - den allsidiga datainsamlingen, urvalet, tolknings/
analysproblematiken och hanteringen av mättnadsbegreppet - att ett stort
ansvar läggs på forskaren, som måste göra en rad viktiga val. Till
skillnad från i många positivistiska ansatser saknas entydiga
rekommendationer för hur data bäst bör samlas in och bearbetas.
Erfarenheten från detta arbete har lett mig till slutsatsen att det krävs
lång tid och sannolikt flera projekt, för att fullgott behärska
användandet av "Grounded-Theory"-metoden.
Detta innebär samtidigt att forskarens intresse för ämnet och personliga
förhållningssätt har stor betydelse för resultaten och medvetenhet om
detta torde vara av värde. Jag ger sista ordet åt Strauss, som konstaterar
att forskning til syvende och sidst är mer än ett hantverk. Det är också
ett skapande, artistiskt arbete (s 9):
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"While much research involves routine operations and can at times
be boring, assuredly also at its most creative it is exciting, fun,
challenging, although sometimes extremely disturbing and painful.
This means that researchers, as workers, can and should care very
deeply about their work - not being simply possessive about its
products or jealuous of their research reputations, but find deep and
satisfying meaning in their work. They and it are immensely
interactive, in exactly the sense used by John Dewey when writing
about artists, he did not regard artistic and scientific activityas
basically different: an expression of the self in and through a
medium, constituting the work of art, is itself a prolonged interaction
issuing from the self with objective conditions, a process in which
both of them acquire a form and order they did not first possess".
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KAPITEL 3
VAD ÄR DECENTRALISERING?
EN EMPIRISK BESTÄMNING AV BEGREPPET
3.

Inledning till resultatpresentationerna

Detta är det första av fyra kapitel, i vilka jag redovisar och diskuterar
forskningsresultaten från den empiriska studien. Resultaten presenteras
tematiskt i form av ett antal delresultat, vilka avses sammanhänga till en
helhet - en empiriskt grundad beskrivning av fenomenet decentralisering, dess framträdelseformer och dess konsekvenser.
Avsikten är att varje resultatpresentation skall innehålla följande
komponenter! :
1. En presentation av delresultatet.
2. En diskussion och belysning av delresultatet med hjälp av
exempel eller illustrationer ur undersökningsmaterialet
(jfr metoddiskussionen kap 2.2.7 och 2.3.6 ovan).
3. En kommentar till delresultatet och diskussion om dess eventuella
specifika koppling till annan forskningslitteratur (jfr avsnitt 2.3.7.
ovan).

1 Beroendepå sakinnehållgörs ibland avsteg från detta grundmönster.
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Decentralisering En empirisk bestämning av begreppet

I detta kapitel redovisas delresultat I, som besvarar den första av de fyra
forskningsfrågorna (frågetema A). Frågetemat behandlar den empiriska
bestämningen eller innebörden av decentraliseringsbegreppet:
Vad innebär decentralisering för aktörer i företag? Hur definierar
eller använder de begreppet? Vilka åtgärder och aktiviteter är för
dem förknippade med att decentralisera?
Frågan om innebörd är av central betydelse för att i nästa steg kunna
förstå konsekvenser av decentralisering. Trots betydande variationer i
sätten att använda begreppet var det möjligt att nå empirisk mättnad och
stabilitet (jfr avsnitt 2.3.5.) beträffande sakinnehållet. En lista på indikationer, som i empirin kännetecknade decentraliseringsprocesser växte
gradvis fram. Indikationerna var tydliga, återkommande och stöddes
därtill av sidornateriaI. Teoristudien gav i tolknings skedet stadga åt de
framväxande resultaten.
Däremot vållade "artbestämningen" av det framväxande decentraliseringsbegreppet svårigheter. Undersökningsmaterialet uppvisade vissa
särdrag, som var nödvändiga att beakta vid utformningen aven modell
eller begreppsbestämning:
- Flerfaktoriella definitioner. Decentraliseringsprocesserna kunde
aldrig beskrivas i termer aven enskild åtgärd eller aktivitet utan
innehöll uppsättningar av flera samverkande åtgärder.
- Olika tonvikt eller fokus. Vilka av ingredienserna i
decentraliseringsprocessen som tillmättes störst betydelse varierade
mellan olika organisationer. Trots tydliga gemensamma drag hade
således varje decentraliseringsfall en egen profil.
- En stor andel data uttrycker förväntningar, strävanden eller
påbörjade processer, ej konstaterade eller helt genomförda
förändringar.
Samstämmighetema i förväntningarna (informations- och åsiktsnivån)
tycktes dessutom vara större än samstämmigheterna beträffande faktiska
åtgärder (handlingsnivån).

Forskningsresultat: Decentraliseringens innehåll och innebörd
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Förenklat uttryckt fanns indikationer på att en färdriktning eller målsättning kunde vara tämligen klart formulerad men omformas till
betydligt mer varierande åtgärder vid mötet med en verksamhets
praktiska villkor.
En modell eller beskrivningsdefinition av decentralisering måste med
hänsyn till dessa karakteristika:
- kunna illustrera de olika komponenterna i
decentraliseringsbegreppet och
- ge utrymme för olikheter i aktuellt läge och tillstånd i en
organisation;
men ändå:
- beskriva gemensamma drag eller visioner i
decentraliseringsproce sser,
- göra det möjligt att känna igen en decentraliseringsprocess och att
jämföra olika processer sinsemellan,
- tillhandahålla en förståelsebakgrund behjälplig vid tolkning av data
rörande de övriga forskningsfrågoma, samt
- beskriva fenomenet decentralisering utan att vara normerande och
värderande.

3.2

En modell med nio komponenter

Med hänsyn till dessa krav har jag valt att beskriva fenomenet decentralisering i en empiriskt grundad modell för långtgående decentralisering
bestående av nio komponenter. Modellen uttrycker de gemensamma
dragen i de studerade företagens förändrings strävanden , standardiserade
till en enhetlig beskrivning. Modellen skall förstås som en tänkt och
renodlad målbild, en slags vision mot vilken de studerade företagen
strävade. Modellen skall således inte tolkas som ett statistiskt genomsnitt,
eller som det i vardagen normalt förekommande.
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Själva decentraliseringen är således en process- i riktning mot detta
tänkta mål. Modellen är vidare deskriptiv, genererad ur empiriska
beskrivningar, och skall icke uppfattas som normativ eller värderande.
Beskrivningen avser inte att skildra ett i någon mening önskvärt eller
föredömligt beteende.
De konkreta exemplen och situationerna, dvs de olika varianterna på
decentraliseringsprocesser, som studerades, är framträdelseformer,
vilka ligger till grund för modellen. Jämfört med modellen har varje
organisation sin unika "decentraliseringsprofil''. Varje organisation kan
ha lagt särskild tyngd vid någon eller några av komponenterna, och
kanske till och med låtit någon av komponenterna förbli obearbetad.
Med hjälp av denna modell för långtgående decentralisering, härledd ur
det empiriska materialet och renodlad och standardiserad genom
teoretisk analys, är det således möjligt att beskriva en iakttagen och i
huvudsak gemensam färdriktning i det empiriska materialet. Det är
också möjligt att jämföra en given, existerande organisation med
modellen, liksom att via typmodellen inbördes jämföra olika organisationer. Modellen kan användas som ett slags definition av långtgående
decentralisering, samtidigt som den tillåter att decentraliseringsprocesserna i det enskilda fallet inrymmer annat än det modellen
formulerar, och ibland till och med saknar vissa av modellaspektema.
Modellen kan också användas som förståelsebakgrund för att diskutera
effekter av decentralisering. Modellen fyller därmed också behovet av
en bestämning av decentraliseringsbegreppet för detta arbete.
Modellen har dock en viktig svaghet. Den är i sin nuvarande form ej
möjlig att använda som instrument för mätning, då parametrarna ej är
operationaliserade. Eventuellt kan dock modellen i ett senare skede ligga
till grund för operationalisering.
I återstoden av detta kapitel presenteras och diskuteras modellens nio
komponenter.

2 Valetatt beskrivaförändringen som en process, inte ett tillstånd, är gjortpå empiriskgrund.De
iakttagna förändringarna var relativa, inte absoluta till sin karaktär. Aktörer i de studerade företagen
arbetade kontinuerligt på att ge gestalt åt eller utveckla den decentraliserade organisationen.
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Presentation av modellen

Delresultat l:
Utifrån det empiriska undersökningsmaterialet kan fenomenet
decentralisering uttryckas i form aven beskrivningsmodell i nio
komponenter. Dessa komponenter är:
l. Uppdelning.

2. Helheter, överblickbarhet.
3. Indelningsgrund: marknad.
4. Resultatansvar.
5. Tvärfunktionellt ansvar.
6. Delegering.
7. Kontrollmekanism: målstyrning.
8. Få hierarkiska nivåer.
9. Intern avreglering.

Modellens komponenter presenteras i det följande. Presentationen hålls
avsiktligen tämligen kortfattad, då jag får anledning att närmare återkomma till de olika aspekterna i senare kapitel. I bilaga 1 finns närmare
fallbeskrivningar av decentraliseringsprofilen i 5 av de undersökta företagen. Detta exempel på tolkningsunderlag syftar även till att illustrera
metoddiskussionen i kapitel 2.3.5 ovan.

3.3.1

Uppdelning

Modellens första komponent benämner jag uppdelning. Samtliga
decentraliseringsprocesser i materialet tycktes kännetecknas av uppdelning. Stora företag delades upp i självständiga divisioner eller bolag.
Divisioner eller dotterbolag delades vidare upp i mindre regioner eller
distrikt. Distrikt eller regioner delades till exempel upp i avdelningar
eller fabriker. Arbetsplatser delades upp i projekt, team eller arbetsgrupper.
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Uppdelningen tycktes kunna ske på flera nivåer, ibland till och med
samtidigt och oberoende av varandra. (Jag återkommer till detta i
kapitel 4.1).
Uppdelningen skedde ofta imaginärt. "Avgränsningen" var i första hand
administrativ, men följde ofta "naturliga" verksamhetsgränser (fabriken, butiken, distriktet, regionen osv). En byråkratisk uppdelning kunde
markeras rumsligt genom omgruppering eller flyttning av arbetsplatsen,
färgmarkering etc. Höggradigt integrerade eller inbördes beroende
system utgör en naturlig gräns för denna uppdelning 3, men även inom
en synbarligen helt sammanhängande process (t ex längs ett produktionsflöde inom en fabrik) kunde olika former av uppdelning iakttas, till
exempel i form av resultatområdesindelning eller gruppindelning.
Uppdelning har signifikant betydelse för decentraliseringsprocesser,
dels eftersom de enheter som blir resultatet av uppdelningen blir storleksmässigt mindre än tidigare, dels eftersom enheternas gräns mot
resten av organisationen blir tydligare - avskildheten ökar. Detta kan
förefalla trivialt, men tycks i praktiken spela stor roll för arbetsmiljö,
effektivitet och flexibilitet.
Komponenten uppdelning antyds i tidigare litteratur' men har inte
givits den framträdande plats som jag här vill ge den. Noteras bör även
att uppdelning inte står i motsatsförhållande till fusioner eller uppköp. I
materialet finns organisationer, som fortsatte att utöva uppdelning (t ex
divisionalisera, skapa självständiga resultatenheter eller arbets-grupper),
samtidigt som de förvärvade nya dotterbolag eller gick samman med
andra företag.

3.3.2

Helheter

I

Modellens andra komponent är "helheter".
Komponenten helheter står för överblickbara och sammanhållna
verksamheter. Trots att uppdelningen tycks resultera i allt mindre
enheter, fortgår den inte längre än att meningsfulla helheter eller
kompletta system uppnås. En extrem uppdelning skulle ju innebära
"varje individ för sig", vilket i och för sig kunde inträffa i kunskapsföretaget (konsulten) eller i detaljhandelsföretaget (kiosken).
3 Jfr Thompson, James D, Hur organisationer fungerar, Stockholm: Prisma, 1980 (orig. 1967). Se
vidare teoristudien avsnitt 9.1.1..
4 Se teoridelen, perspektiv I, särskilt avsnitt 8.2.2.

Forskningsresultat: Decentraliseringens innehåll och innebörd

53

Typmodellen för "helheten" är en affärsverksamhet "från ax till limpa" ,
där från ett råmaterial, via ett förädlingsled, en slutprodukt kan
levereras - dvs mer eller mindre urtypen för ett företag. Helheterna
kunde i empirin vara olika slag av sammanhängande verksamheter,
urskiljbara leveranssystem, geografiskt avgränsade enheter eller urskiljbara affärsideer. Urskiljandet av "minsta möjliga" helheter var starkt
beroende av verksamhetens karaktär och grad av integration i systemet
(jfr ovan). Kedjor av typen input - förädling - output kunde dock
avgränsas även i större system.
Då komponenten helhet var starkt verksamhetsberoende kunde deras
utseende vara högst skiftande. I kunskapsföretaget fanns exempel på
helheter som utgjordes aven individ - konsulten med eget affärsansvar.
I ett stort industriföretag kunde minsta helheten utgöras aven flödesgrupp, som tillverkade ett industriverktyg eller en motor. Samtidigt
kunde helheter urskiljas på fabriks- och divisionsnivå. Helheten i
serviceföretag kunde t ex vara servicekontoret, butiken eller
avdelningen. 5

3.3.3

Indelningsgrund: marknaden

Tydligt i materialet var att den ovan beskrivna uppdelningen i mindre
enheter vanligen skedde med marknaden som indelningsgrund. Ett syfte
med detta var att öka organisationens möjlighet till anpassning gentemot
lokala delmarknader och -miljöer. Ett annat syfte var att hos personal
och andra aktörer på operativ nivå, öka kunskapen om och/eller direktkontakten med kunden. Strävan efter marknadsindelning kunde ta sig
olika uttryck. Några i materialet urskiljbara varianter var:
- Indelning efter olika kundkategorier, som sinsemellan ställer olika
krav (kundgruppsorganisation) eller efter produkter, som köps av
olika kundkategorier.

- Geografisk indelning. Företaget levererar samma typ av varor
eller tjänster rikstäckande (eller internationellt) men delar in
kunderna med hjälp av region- eller distriktsorganisation.

5 Järnför även begreppet "SBU, Strategic Business Unit", använt bl a av Rothschild (1980). Enligt
Rothschild är en SBU en tämligen autonom affärsenhet med egen extern affärsmiljö. "Helheterna" i
mitt empiriska material hade i vissa fall (endast eller även) interna marknader.
Rothschild, W E, How to insure the continous growth ofstrategic planning. The Journal of Business
Strategy, No 1. 1980.
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- Indelning efter interna kundkategorier. För att möjliggöra ett
kundtänkande i en serieberoende produktionskedja upprättas
fiktiva interna kund/leverantörsförhållanden. En variant på detta är
att specialistavdelningar levererar sitt kunnande på internkonsult
basis. Interna kund-/leverantörsförhållanden simulerar en marknads
situation med hjälp av intempriser och olika förhandlingsregler.
Några exempel:
I Konsultföretaget definierades "affärer" dvs projekt av mer eller
mindre varaktig karaktär, där målgruppen var kundgrupper som köpte
olika slags specialistkunnande. I Energiföretaget delades organisationen
upp efter slutanvändare; industrikunder, hushållskunder och kommuner.
I några av industriföretagen var enheterna seriekopplade och kunde inte
ha sin egen kund. Istället definierades kunden som nästa steg i produktionskedjan. I Interna servicebolaget sålde man underhållstjänster till
den egna produktionsorganisationen men också till utomstående kunder.
I det rikstäckande Servicebolaget, liksom i Industriservicebolaget,
delades enheterna upp efter geografiska distrikt och regioner.
Iakttagelsen om indelning efter marknader i samband med decentralisering får också stöd i teori 6. Det empiriska arbetet lyfte emellertid
särskilt fram att denna marknadsorientering också eftersträvas i interna
utbyten (mellan linje och stab eller längs ett flöde). Empirin visade
också att detta marknadstänkande präglade enheter betydligt längre ned i
organisationen än vad som förutsätts i vanligt förekommande teorier om
decen-tralisering. Även enheter där direktkontakter med kunderna
ansågs vara mycket svårt (exempelvis i en fabrik) strävade man efter att
öka kundmedvetenheten och kundkännedomen på olika sätt. Jag återkommer till detta i kapitel 6.1.1..

3.3.4

Resultatansvar

Typmodellens fjärde komponent benämns resultatansvar. Uppdelningen
i "helheter" eller verksamhetsenheter åtföljdes i de studerade företagen
av ett ansvar för enhetens ekonomiska resultat. Formellt gavs resultatansvaret till verksamhetsenhetemas chefer.

6 I teoristudien framgåratt decentralisering i mångatidigareforskningsansatser anses innebäraen

"marknadsorienterad" organisation. Jag återkommertill detta i teoridelen. Se t ex Thompson(1967) op
cit, (teoridelenavsnitt 9.1.1..) Edgren et al (1983),(teoridelenavsnitt 8.2.2) och Kochen och Deutsch
(1980) (teoridelenavsnitt 8.2.3).
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I det renodlade fallet torde resultatansvaret innebära att verksamhetens
chef har ansvar för verkliga intäkter minus de verkliga kostnader som
är hänförbara till verksamheten". Den empiriska undersökningen
visade dock att det aktörer kallade för "resultatansvar", i praktiken
kännetecknades av kompromisser och approximationer i jämförelse med
de teoretiskt renodlade begreppen. När marknadspriser ej kunde beräknas ersattes de med skattningar. När kostnader för använda resurser
(lokaler, teknologi m m) var svåra att fastställa, användes skattade
internprisers. Ibland kunde t o m intäktssidan saknas helt, vilket ju i
praktiken endast innebär ett kostnadsansvar. "Resultatet" kunde dock av
aktörerna förstås i termer av avvikelser från budgeterade värden.
Framträdelseformerna visade också att det var ovanligt att ansvaret för
balansräkning åtföljer resultatansvaret.
Poängen med detta s k "resultatansvar" tycktes vara att det markerade
ett formellt ansvar för den till verksamheten knutna ekonomin. "Resultatansvaret" hade också ett starkt symboliskt värde och var ett uttryck
för att den lokalt ansvarige chefen hade kontroll över sin verksamhetsenhet. En vanlig strävan i företagen var också att försöka förbättra eller
renodla resultatmätningen i riktning mot mer företagsekonomiskt
"riktiga" resultatmått.
3.3.5

Tvärfunktionellt ansvar

En logisk följd av uppdelningen i verksamhetsenheter med resultatansvar är att ansvaret för och initiativet till användningen av specialistfunktioner av olika slag också läggs ut till verksamhetsenheten. Den
lokala enheten tenderar att att inom sig representera alla företagets
funktioner (exempelvis produktion, personal, inköp och ekonomi). Den
går i riktning mot att bli tvärfunktionell (flerfunktionell).
I det renodlade fallet skulle detta innebära att varje enhet efter eget
gottfinnande kunde tillgodose behovet av specialistkunnande i verksamheten. De skulle helt självständigt kunna välja mellan att anlita (eller
avstå från) specialisttjänster, liksom mellan att anställa egna specialister
och att anlita (externa eller interna) konsulter vid behov.
7 I redovisningslitteraturen påpekas att uttrycket "resultatansvar" bör reserveras för de fall då enheten
har ansvar för ett "verkligt" resultat, dvs som kan uttryckas som ett vinstmått. Se tex Östrnan och
Johansson, (1992): manus under arbete, Handelshögskolan i Stockholm, Sektionen för redovisning och
finansiering). Empirin visade dock att företagsaktörer sällan var strikta i sin användning av begreppet.
8 Internprisproblematiken har i sig givit upphov till en omfattande litteratur. Se t ex
Arvidsson, Göran, Internpriser, Stockhom: EFI och Sveriges Mekanförbund, 1971
Eccles, Robert G, Control with Fairnessin Transfer Pricing, Harvard Busineess Review, No 6 1983.
Yunker, Penelope, Transfer Pricingand Performance Evalutation in Multinational Corporations, New
York: Praeger, 1982.
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Framträdelseformerna gjorde, inte oväntat, betydande avsteg från
strävan mot tvärfunktionellt ansvar. Resultatenheterna var ofta
hänvisade till att anlita de specialister som fanns inom organisationen
och de kunde inte alltid påverka prissättningen. Empirin visade dock att
resultatenheternas förhandlingsposition gentemot centrala specialistavdelningar tycktes stärkas avsevärt vid decentralisering och många
(även små) enheter byggde upp tämligen komplett specialistkunnande
lokalt. Jag återkommer särskilt till detta i avsnitt 5.4.

3.3.6

Delegering

Komponenterna 1 - 5 ovan avser i första hand formella eller
strukturella förändringar. Modellens sjätte komponent, delegering,
berör det praktiska inflytandet i företaget. Uppdelningen i verksamhetsenheter åtföljdes av delegering av befogenheter och beslutsinflytande till
medarbetare och lokala chefer. Omorganisationen i sig ansågs således
bara skapa de yttre förutsättningarna för förändringar i beslutsprocesserna. Avsikten med den decentraliserade organisationen var i de
studerade företagen att öka det "reella" inflytandet hos aktörer i de
lokala enheterna.
Att klarlägga vad delegering egentligen innebär är förenat med betydande svårigheter. Det är svårt att fastställa vad som delegerades - i
företagen fanns exempel på att man ansåg att det gick att delegera både
beslutsbefogenheter, ansvar, initiativrätt och arbetsuppgifter. Denna
oklarhet återkommer även i teori inom ämnesområdets,
Det kunde även vara oklart till vilken nivå man hade för avsikt att
delegera. Med stöd i teori!" skulle "rätt nivå" för beslutsfattande vara
den nivå där direktkommunikationen med marknad eller omvärlden
sker, den nivå där den för verksamheten mest kritiska informationen
och/eller kunskapen finns. Sådana ambitioner uttrycktes också i
företagen men kunde inte kontrolleras systematiskt.
Den vanliga uppfattningen var att delegeringen särskilt borde inriktas på
att öka befogenheter och handlingsfrihet för personalen i den operativa
verksamheten. Jag kunde dock i empirin konstatera att delegeringsgraden varierade betydligt, från obetydliga ökningar i befogenheter hos
företagets högre chefer, till betydande förändringar bland medarbetarna. Jag återkommer närmare till detta i kapitel 5.1 och 5.2.
9 Jag återkommer till detta i teoristudien. Se särskilt avsnitt 8.2.9 och 8.2.10.
10 Sambandet mellan målstyrning och decentralisering diskuteras närmare i teoriavsnitt 8.2.6.
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Kontrollmekanism: målstyrning

Resultatansvar och självständighet på verksamhetsnivå är av uppenbara
skäl oförenligt med direkt ordergivning eller detaljreglering från
överordnade nivåer. Behovet aven uppföljnings-/kontrollmekanism
kvarstår dock. Den decentraliserade organisationens viktigaste kontrollmekanism är därför målstyrning. Målstyrning ger resultatansvaret en
villkorad innebörd. Ett överenskommet mål för verksamheten skall
uppfyllas, och om så sker finns det inte någon anledning för överordnade nivåer att ingripa i verksamheten. I det renodlade fallet skulle
målstyming innebära att entydiga mätbara verksamhetsrnål fastställs,
och lokala chefer får arbeta med oinskränkt autonomi för att uppnå
dessa mål. I händelse av avvikelse, däremot, kan enhetens självständighet
tillfälligt åsidosättas.
I de studerade företagen formulerades målen till övervägande del som
ekonomiska resultatkrav, men kombinerades ibland med mer kvalitativt
inriktade mål. Principen att renodlad målstyrning skulle vara den viktigaste styrformen var ofta uttalad och fastställd. I praktiken kombinerades dock målstymingen ofta med olika slag av inblandning från övereller sidoordnade nivåer.

3.3.8

Färre hierarkiska nivåer

Ett resultat av ovannämnda uppdelning imålstyrda tvärfunktionella
helheter utifrån marknadsbehov blir en "plattare" organisation. I det
renodlade fallet skulle egentligen bara två nivåer behöva formas - en
verksamhetsnivå och en företagsledningsnivå. Empirin visade på ett
utrymme för åtskilliga hierarkiska nivåer, då grupperingar av verksamheter ansågs nödvändiga av olika skäl. Färdriktningen mot ett minskat
antal hierarkiska nivåer var dock tydlig - ett minskat behov av mellanchefer och en önskan att delegera beslutsfattandet gav ett tryck på
hierarkierna (jfr vidare kapitel 5.3).

3.3.9

Intern avreglering

Ökad autonomi åt verksamhetsenheterna och en tillämpning av målstyrning som kontrollmekanism skapar ett behov av modellens sista
komponent: intern avreglering. Med detta menar jag att regler, policies
eller fastställda rutiner som principiellt tillämpas i alla delar av företagen tenderade att avvecklas eller minska i omfattning. Sådana regleringar står som framgått i motsatsställning till principer om målstyrning
och autonomi på verksamhetsnivån.

58

Decentralisering -förändringiföretatg och arbetsliv

I det tänkta, renodlade fallet skulle förutbestämda rutiner saknas helt. I
empirin var bilden givetvis avsevärt mer nyanserad. Regleringar fanns
kvar i stor utsträckning - men tillmättes allt mindre betydelse. De avdelningar inom företaget, som arbetade med normering ifrågasattes allt
starkare. Den decentraliserade organisationen innebar en tro på behovet
aven lägre formaliseringsgrad internt.

3.4

En kommentar

Modellens komponenter per se kan som framgått inte sägas vara unika
kunskapsbidrag i detta arbete. De olika komponenterna stöds av olika
delar av den litteratur, som redovisas i teorikapitlet, och då särskilt i
kapitel 8 (perspektiv I). Teorier om decentralisering beskriver både
omstrukturering, delegering, avreglering, och ändrade principer för
styrning.
Viktigt att notera är emellertid att modellen, till skillnad från flertalet
tidigare teorier, är empiriskt genererad. Modellen beskriver ett
förändringsmönster för företag som anser sig arbeta med decentralisering utifrån deras egna uppfattningar och åtgärder, medan tidigare
bestämningar av decentraliseringsbegreppet företrädesvis gjorts på
deduktiv (teoretisk) grund. Modellen är också genererad ur data som
både inkluderar ledningsnivåer och operativa verksamhetsnivåer.
Modellen har därmed räckvidd betydligt "längre ned" i hierarkierna, än
flertalet tidigare teorier.
Dessutom torde sammankopplingen av komponenterna till en specifik
gestalt, som kan benämnas decentralisering, ha ett värde. I den empiriska definitionen ovan ingår även komponenter, som inte alltid redovisas explicit i teorier om decentralisering, exempelvis intern avreglering, marknads indelning och reduktion av antalet hierarkiska nivåer.
Att beskriva begreppet i flera komponenter understryker också att
decentralisering måste förstås som en sammanfattning för en rad
sammanhängande åtgärder. Decentraliseringsprocesser i de undersökta
företagen var en förändring som berörde flera områden samtidigt.
Tekniken att gestalta decentraliseringsbegreppet i form aven renodlad
"målbild" tydliggör också att decentralisering skall förstås som en
process, som innebär att arbeta mot ett visst mål. Modellen visar
därför också på empirisk grund att decentralisering är en gradfråga.
Det är möjligt att decentralisera i olika grad, och i olika avseenden.
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Decentralisering - ett uttryck för "verksamhetsorientering" ?
De komponenter som ingår i den empiriska modellen öppnar också en
möjlighet till en djupare tolkning. Decentraliseringsprocesser av den typ
som skisserats ovan, tycks på ett djupare plan ge upphov till (eller
förutsätta) en ändrad logik vad avser aktörers grundläggande attityder
och organisationens prioriteringar.
Att arbeta i decentraliserande riktning synes innebära att operativ, lokal
verksamhet ("basnäringen"), sätts i fokus för resurstilldelning, kunskapsuppbyggnad och uppbyggnad av beslutsresurser, tydligen i stor
utsträckning på bekostnad av högre hierarkiska nivåer och
specialistniv åer,
Delegering sker till verksamhetsnivån, prestationsmätning och kontroll
knyts till mätpunkter på lokal nivå. Initiativrätten och handlingsutrymmet tycks öka för de lokala aktörerna. Genom resultatansvaret
förutsätts tydligen att ett företagsledningsliknande kunnande kan byggas
upp, eller åtminstone avspeglas på den lokala nivån. Allt detta förutsätter också en ökad tilltro till lokala aktörers förmåga till ett företagsekonomiskt och verksamhetsmässigt riktigt agerande.
Jag kommer att använda begreppet "verksamhetsorientering" för att
beteckna denna gradvis förändrade organiseringslogik, som tycks både
ge upphov till och orsakas av decentraliseringsprocesser. Denna "verksamhetsorientering" kom att framträda allt tydligare i detta forskningsprojekt. Jag skall därför senare återkomma till och vidareutveckla denna
tanke i kommande kapitel.

3. 5

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har jag i detta kapitel redovisat en empiriskt
grundad modell för decentralisering. Den bygger på hur aktörer i
företag dels säger sig uppfatta begreppet, dels sökt agera vid en decentralisering. Modellen skildrar en utifrån undersökningsmaterialet
härledd och standardiserad beskrivning av "långtgående" decentralisering. Att decentralisera är processen att röra sig i riktning mot detta
tillstånd. Ett fylligare empiriskt underlag finns redovisat i bilaga 1.
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Modellen är deskriptiv och skall inte uppfattas som ett uttryck för något
"önskvärt" tillstånd. Modellens viktigaste funktion är dels att ge det
svårfångade decentraliseringsbegreppet en tydlig empirisk innebörd,
dels att utgöra en bakgrund för fortsatta diskussioner kring decentraliseringsproblematiken.
Modellen visar att decentralisering oftast i företagen uppfattas vara
någonting mer än att bara ändra den formella organisationen eller
beslutsbefogenheterna. En rad olika åtgärder samverkar till en helhet,
en process med många ingredienser.
De nio åtgärder eller komponenter som föreslås kunna användas till en
samlingsdefinition av decentralisering var följande: Uppdelning (1) i
mindre organisatoriska helheter (2), utifrån en marknad (3), med
resultatansvar (4), och tvärfunktionellt verksamhetsansvar (5).
Decentraliseringen åtföljs aven betydande delegering (6), och villkoras
mot uppfyllandet av överenskomna mål (målstyrning tillämpas) (7).
Decentralisering åtföljs också av färre hierarkiska nivåer (8) och intern
avreglering (9).
En djupare tolkning av ett sådant decentraliserande skeende är att det
innebär en "verks amhets orientering", dvs en prioritering av resurs- och
kunskapsuppbyggnad på operativ verksamhetsnivå, ofta med motsvarande neddragningar på högre hierarkiska nivåer och specialistnivåer.
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KAPITEL 4
FÖRÄNDRINGSPROCESSEN - HUR LÅNGT HAR
DEN NÅTT?
4.

Ostrukturerade förändringar - en inledning

I detta kapitel presenteras fyra delresultat (nr II - V) vilka rör det andra
forskningstemat (B). Frågeställningen rör decentraliseringens framträdelseformer och hur förändringsprocessen verkar i organisationen:
Hur långt har decentraliseringen nått i genomförandet? Vilka nivåer
berörs av förändringarna, och vilka frågor decentraliseras? Finns det
olika huvudvarianter eller mönster i decentraliseringsprocessema ?
Utgångspunkten var att genom en kritisk granskning söka få en bild av
huruvida empiriskt konstaterbara förändringar, särskilt på lägre hierarkiska nivåer, svarade mot talet om decentralisering. Jag ville också
beskriva hur dessa förändringar i så fall gick till.
I förra kapitlet skisserade jag i standardiserad och renodlad form en
uppsättning empiriskt härledda gemensamma drag, som tycks känneteckna en decentraliserad organisation. I detta kapitel går jag den
motsatta vägen och beskriver istället de variationer och oregelbundenheter, som framträdelseformerna och förändringsprocesserna
uppvisar - trots grundläggande gemensamheter.
Frågeställningens första led - hur långt har decentraliseringen nått visade sig emellertid vara svår att besvara. "Hur långt" implicerar ju att
decentraliseringsgrad går att mäta - vilket är svårt med hänsyn till
fenomenets sammansatta karaktär (jämför kapitel 3 ovan). Formuleringen "hur långt" antyder dessutom en föreställning om att en decentraliserad organisation kommer "uppifrån", att den konstrueras av
ledningen och implementeras eller förankras längre ned i organisationen. Denna (omedvetna och oavsiktliga) föreställning visade sig inte
överensstämma med den framväxande empirin 1. Decentraliseringsprocesser tycktes inte följa någon speciell ordning, varken uppifrån och
ned eller nedifrån och upp.
1 Denna erfarenhet- att empirinkan tillåtas ta sin egen väg - är ett exempelpå Grounded
Theoryansatsens fördelar vid studietav osäkraoch svårfångade fenomen.
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Frågan "hur långt" lämnas i detta resultatkapitel därför delvis
obesvarad, men får ändå en indirekt belysning genom de delresultat som
presenteras.
Delresultaten i sammanfattning

Undersökningen gav fyra delresultat, II - V, som skall diskuteras i detta
kapitel:
Delresultat II: Frikopplad decentralisering. Decentralisering är inte
en process som genomsyrar företaget, varken uppifrån och ned eller
nedifrån och upp. Undersökningen visar istället tydligt att decentra
liseringsprocesser kan äga rum på olika hierarkiska nivåer, samtidigt
eller vid olika tidpunkter, och ofta oberoende av varandra. Jag kallar
fenomenet frikopplad decentralisering.
Delresultat III: Partiell decentralisering. Någon enhetlig grad av
decentralisering kan inte urskiljas inom ett och samma företag.
Långtgående decentralisering kan förekomma lokalt och tämligen
isolerat, även i företag som i övrigt inte är särskilt decentraliserade.
Jag kallar fenomenet partiell decentralisering.
Delresultat IV: Selektiv decentralisering. Renodlad decentralisering
(i meningen att ansvaret för alla verksamhetsrelaterade frågor
decentraliseras till samma nivå) existerar inte i undersökningsrnate
rialet. Istället förskjuts ansvaret för olika frågor olika långt nedåt i
hierarkin, samtidigt som vissa frågor t o m centraliseras. Jag kallar
fenomenet "selektiv" decentralisering 2.
Delresultat V: Två olika perspektiv, policy- och verksamhetspers
pektiv. I intervjumaterialet kunde två olika grundläggande perspek
tiv på decentralisering urskiljas - ett "policyperspektiv" och ett
"verksamhetsperspektiv". Decentraliseringsprocesser tycks dessutom
accentuera skillnaden mellan de två perspektiven.

2 Begreppet selektiv är lånat från tidigare teori. Jag återkommer till detta i teoristudien samt i avsnitt

8.2.12 nedan.
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Frikopplad decentralisering

Delresultat II : Frikopplad decentralisering.
Decentralisering är inte en process som genomsyrar företaget varken uppifrån och ned eller nedifrån och upp. Undersökningen
visar istället tydligt att decentraliseringsprocesser kan äga rum på
olika hierarkiska nivåer, samtidigt eller vid olika tidpunkter, och ofta
oberoende av varandra.
Såväl personer på företagets övergripande ledningsnivåer, som personer
som ansvarar för eller arbetar i operativ verksamhet- beskriver
decentraliseringsprocessen som ett framskapande av självständiga
småföretagsliknande resultatenheter (jfr kap 3 ovan). Denna beskrivning
innebär också att chefen för ett resultatområde liknas vid en företagsledare med ett policy- eller generalistansvar inom ramen för företaget
som helhet.
Märkligt var dock att denna beskrivning kunde avse enheter på flera
organisationsnivåer samtidigt - från högsta ledningsnivå till lokal
verksamhet. Liknelsen "företag i företaget" är således inte korrekt, det
tycks istället röra sig om "företag i företag i företag i företag....''.
Decentralisering tycks i praktiken innebära att påstått självständiga
enheter kan framträda inuti varandra enligt en ask-i-ask-princip.

4.1.1

Ett exempel

Följande exempel är hämtat från ett av företagen - Serviceföretaget I med tämligen okomplicerad verksamhet, rikstäckande och av jourkaraktär, Företaget hade följande hierarkiska nivåer:
koncernledning,
regionchefer
områdeschefer
distriktschefer
arbetsledare
personal

(kc)
(region x)
(område y)
(z-stad)
(inom z-stad)
(inom z-stad)

3 I det följandeanvänderjag ibland begreppsparet "policy-" resp "verksamhetsaktörer" - en distinktion
som även utvecklas närmare i avsnitt 4.4.
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På flera av de hierarkiska nivåerna uppträdde samtidigt decentraliseringsprocesser av likartad karaktär. På koncernnivå definierades
decentraliseringen som en process, genom vilken regionchefema fick
ökad autonomi:
"Våra regionchefer fungerar som självständiga företagare i
företaget. De har givits total frihet, och det har lyckats bra. Men vi
måste ändå jobba med en rad centralafrågor. Vi måste ha en stark
policy på några viktiga punkter.
(Vice VD; Serviceföretaget l)

På regionnivå decentraliserades tillområdescheferna på likartat maner.
Områdeschefen (y) tyckte dock att decentraliseringen från koncernnivå
till regionnivå snarare ledde till onödiga begränsningar för hans del:
"Huvudkontoret (i x-regionen) håller tillbaka i en del frågor fast det
är vi (i y-området), som har det komplettaföretagaransvaret.
Härom dagen krävde de t ex in en massa onödig statistik. Det beror
på att regionchefen plötsligt skall styra upp verksamheten för att
kunna uppvisa bra resultat.

Däremot var område schefen övertygad om nyttan aven decentraliserad
organisation, och han hade arbetat sedan flera år tillbaka för att ge sina
underordnade chefer (på distriktsnivån) en självständig roll. Han såg sig
därför som en föregångare inom koncernen och påpekade att inte många
områden var så decentraliserade som hans eget. Och detta var inte
överordnade nivåers förtjänst:
"Vi (här i y-området) är nog det mest decentraliserade området i
företaget. Men vi har förändrat det själva. Jag har jobbat med iden
långt innan de började tala om decentralisering borta i Stockholm.
Och jag har genomfört det långt".

Denna uppfattning styrktes av hans underordnade - distriktscheferna (z):
"Vi skall ju fungera som självständiga företagare. Det är bra för här
i z-stad är det ju jag som är företaget. J ag har ett komplett ansvar
för hela verksamheten. Det är mycket bättre nu än förut. Då var
man ju tvungen att ringa till huvudkontoret (här avses
områdeskontoret y) och fråga om allting. Det är /områdeschefen/
som har ändrat på det där.
Distriktschef, lokalkontoret i z-stad

Forskningsresultat: Förändringsprocessen
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Värt att notera var också att chefernas syn på sig själva som självständiga och bemyndigade med ett företagarliknande ansvar fick
konsekvenser för hur de såg på sina överordnade respektive
underordnade chefer:
Distriktchefen (z), som själv tog ett "helhetsansvar", tyckte att hans
överordnade, (områdeschefen (y)) enbart borde arbeta med policyfrågor, och finnas till hands om allvarligare problem uppstår. Områdeschefen (y) menar i sin tur att han har ett helhetsansvar för området, och
drar därför slutsatsen att hans överordnade inte skall lägga sig i, utan
arbeta med policy- och samordningsfrågor på regionnivå. Regionchefen
(x) ser som sin uppgift att fungera som en självständig företagare för
hela regionen, och menar sannolikt (här saknas data) i sin tur att koncernstaben inte skall lägga sig i själva verksamheten, utan ägna sig åt
policy-och ledningsfrågor på koncernnivå.
På liknande sätt finns en kedja av roller som verksamhetsaktör nedåt i
hierarkin. Policyaktörer på koncemkontoret kan fråga närmast
underordnade chef, regionchefen: "Ni som är ansvariga för verksamheten på region x, vad tror ni om...". Regionchefen ikläder sig då
rollen som verksamhetsaktör och svarar på frågan utifrån regionens
intressen. Regioncheferna (x) kan rikta en liknande fråga till sina
underordnade, områdescheferna (y): "Ni som har kontroll över
verksamheten i områdena - vad tror ni om...''. Områdeschefen (y)
uttryckte liknande perspektiv: "Jag samlar ihop alla mina (underordnade) distriktschefer regelbundet, så vi kan stämma av olika frågor.
Det är ju de som känner verksamheten. Själv är jag ju mera motor eller
samordnare... ".
Exemplet ovan var ovanligt i det avseendet att i kedjan koncernnivå till
distriktsnivå var decentraliseringsideerna "aktiverade" hos aktörer på
flera, länkade nivåer. Även om decentraliseringsarbete också i andra
undersökta fall bedrevs på flera hierarkiska nivåer samtidigt, var det
vanligare att vissa hierarkiska nivåer fungerade som gap eller "buffertar" i kedjan. Det är till exempel vanligt med en samtidig decentralisering på ledningsnivå (t ex i form aven divisionalisering) och på
produktionsnivå (förändrad arbetsorganisation "på golvet"). Därtill
konuner ofta ett förstärkt resultat- och helhetsansvar på mellannivå.
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Några aspekter på frikopplad decentralisering

Exemplet ovan belyser dessutom några andra vanliga fenomen i de
undersökta företagen, som kan vara värda att notera:
- Aktörerna tycks ofta vara "närsynta". De uppfattar den närmast
överordnade nivån som ett huvudkontor - nästan oavsett var i
hierarkin det befinner sig. De uppfattar på motsvarande sätt närmast
underordnad nivå som den operativt ansvariga. Ännu ett exempel på
detta, från samma serviceföretag, är en distriktschef som talade om
"centrala huvudkontoret", men menade regionkontoret y. "Koncemkontoret i Stockholm - har vi ett sån't också?" - svarade han (skämtsamt) på min följdfråga.
- Decentralisering förefaller i hög grad vara en fråga om personliga
initiativ. Nästan oavsett hierarkisk nivå tycks det vara möjligt att,
med hänvisning till ett decentraliserings argument, vidga den egna
enhetens handlingsramar gentemot överordnade nivåer, och ändra
rollmönster och befogenheter genom överenskommelser med
underordnade nivåer. Chefer på flera nivåer menar att det är de
själva som har infört den decentraliserade organisationen och den
skall fungera på deras villkor. I exemplet serviceföretaget, ovan,
fanns denna uppfattning både på koncernnivå och områdesnivå (här
saknas data från regionnivån). En av cheferna formulerade det på
följande sätt: "Det lönar sig inte att sitta och vänta på att
förbättringar skall ramla över en. Alla har samma möjlighet: ta
bollen och spring!"
- Ingenting i materialet tyder på att "decentraliseringskedjor" måste
vara obrutna genom hela organisationer. Tvärtom visar fenomenet
frikopplad decentralisering att det kan vara svårt att få decentralisering att tränga ned genom flera hierarkiska nivåer. Att nå kontinuitet eller "genomsyrande" av hela företaget (som personer i
ledande ställning ofta eftersträvar) är tydligen mycket svårt. Sannolikheten är i stället hög att lokala verksamhetsaktörer vill skapa sin
egen decentraliseringsvariant utifrån de lokala förutsättningarna, inte
arbeta med förändringen på det sätt överordnade personer föreslagit.
- Frikopplad decentralisering kan också leda till att en decentraliseringsprocess som är initierad från ledningsnivån kan uppfattas
som en centralisering, sett från verksamhetsnivån. När cheferna på
regionnivån i exemplet ovan fick ett större ansvar, började de
engagera sig mer i aktiviteter på underordnade nivåer.
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Syftet var att få ett bättre grepp om sin verksamhet, men områdeschefen, som tyckte att de var resultat- och helhetsansvariga och redan
hade infört sin variant av decentraliserad organisation, fick istället
känslan av att företagsledningen ökade kontrollen. 4
- Chefer på olika nivåer menar att de som ett resultat av
decentraliseringen, bör ha en mycket självständig ställning. I
exemplet serviceföretaget ansåg aktörer på fyra av de fem chefsnivåerna att den egna enheten var en självständig och företagsliknande resultatenhet. Chefer på de olika nivåerna beskriver följdriktigt sin roll som "generalist", "ledare" och "ha det övergripande
ansvaret". I exemplet fanns denna roll både på koncem- region-,
områdes-, distriktsnivån och till och med i någon mån på arbetsledarnivån.

Q Symboliserar

decentraliseringssträvanden

Figur 4.1. Frikopplad decentralisering kunde i de undersökta företagen
äga rum på flera hierarkiska nivåer, samtidigt eller vid olika tidpunkter,
och oberoende av varandra.

4 Denna effekt har också uppfattats av Mintzberg (1983) "ledningen decentraliserar makten att
centralisera". Mintzberg, Henry, Structure in Fives:Designing effective Organizations. USA:
Prentice-Hall Inc, 1983.
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En kommentar

Teoretiskt kan fenomenet frikopplad decentralisering kopplas till
teoribildningar kring "loosely-coupled" eller "decoupled
organizations'P, (jfr avsnitt 8.2.2) men är i övrigt en empirisk
iakttagelse, som inte kommenterats i den studerade teorin om
decentralisering.
Frikopplad decentralisering grundas i att decentralisering produceras
via personliga initiativ och således kan byggas från botten, från toppen
och/eller från mellanskikten i organisationen (jfr Herbst, avsnitt 8.3.6).
Ett intryck från det empiriska arbetet var att det kan råda oenighet inom
organisationen om vilken eller vilka nivåer, som egentligen skall ha
resultat- och generalistansvaret och att skälet till detta kan vara så enkelt
som att få personer rör sig genom hela den organisatoriska kedjan. De
flesta aktörer kommunicerar bara med en eller möjligen två nivåer
uppåt eller nedåt i organisationen.
Frikopplad decentralisering antyder också att organisationen har för
många hierarkiska nivåer i förhållande till arbetsuppgifterna (vilket ju
för övrigt den decentraliserade organisationen förväntas råda bot på).
Trots att det ovan exemplifierade serviceföretaget inte hade anmärkningsvärt många nivåer jämfört med vad som kan förekomma på annat
håll, rådde viss osäkerhet om vilka arbetsuppgifter som hörde hemma
på vilken nivå. Policyärenden kunde halvhjärtat bollas av och an. Denna
oklarhet på mellannivå accentuerades också av det faktum att den löpande verksamheten var enkel och självgående till sin natur. De lokala cheferna hade gott grepp om vad den dagliga driften, ekonomin, kundkontakterna och personalledningen krävde. De behövde i begränsad
utsträckning hjälp uppifrån. På koncernnivå var rollen som policyansvarig också tydlig - de lade sig i liten utsträckning i löpande ärenden,
men hade klara ambitioner att behålla initiativet i vissa övergripande
frågor. Kanske fanns helt enkelt inte naturliga arbetsuppgifter av
övergripande generalistkaraktär på de 3-4 ytterligare mellannivåerna?
Troligen kan störningarna hållas relativt få så länge de olika länkade
organisationsnivåema inte möts, men spänningar kan uppträda när
ärenden skall passera genom flera nivåer. En tänkbar konsekvens av att
ansvaret på olika nivåer inte är tydliggjort är att ett utrymme för
ansvarsglidning uppstår. Överordnade nivåer kan vid behov hävda att
ansvaret ligger på underordnade nivåer - och vice versa.
5 Begreppet "frikopplad" bl a efter Weick, Karl E, The SocialPsychology of Organizing, USA:
Addison-Wesley, 1979.
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Delresultat III: Partiell decentralisering. Någon enhetlig grad av
decentralisering kan inte urskiljas inom ett och samma företag.
Långtgående decentralisering kan förekomma lokalt och tämligen
isolerat, även i företag, som i övrigt inte är särskilt decentraliserade.
Partiell decentralisering kan uppträda oavsett officiell organisations
policy.
Det empiriska arbetet visade att en organisations officiella policy inte
gjorde det möjligt att dra några slutsatser om dess "reella" grad av
decentralisering. Trots decentraliseringspolicy kunde diskrepansen
mellan ord och handling vara stor. Å andra sidan kunde decentraliseringsarbete förekomma i en lokal verksamhet utan aktiva initiativ från
central policynivå.
Det visade sig också att förekomsten av decentraliseringsarbete i en
lokal enhet i ett företag, sällan eller aldrig ger tillförlitlig information
om motsvarande aktiviteter i andra enheter. Partiell decentralisering
kan uppträda som ett isolerat fenomen eller pilotfall, tämligen
oberoende av motsvarande förändringar i sidoordnade enheter.
Partiell decentralisering kännetecknas av att den:
- initieras och drivs av lokala aktörer, som dels kan vidga sitt eget
handlingsutrymme gentemot överordnade nivåer, dels kan driva
decentraliseringsprinciper inom sin egen enhet;
- kan leva ett isolerat liv inom företaget - såvitt fenomenet inte
uppmärksammas av någon utomstående, eller marknadsförs internt,
- kan framhållas som pilotfall, föredöme eller som ett experiment.
Sådan uppmärksamhet visade sig i några fall stärka aktörerna i deras
ansträngningar.
- är verksamhetsbaserad och vanligen utgår från existerande
verksamhetsförutsättningar. Den uttrycks konkret i termer av
ändrade arbetsuppgifter, bemanningsmönster och ansvarsområden.
- Eftersom den bygger på lokala verksamhetsförutsättningar kan
detaljerna uppvisa stora olikheter, även inom ett och samma företag.
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- Partiell decentralisering är vanligen lokalt väl förankrad och är inte
beroende av officiell organisationspolicy, men kan få principiellt stöd
aven sådan. Partiell decentralisering kan dock stödjas eller motarbetas av sidoordnade enheters arbete, särskilt om starka interna
beroendeförhållanden föreligger.
Figur 4.2 illustrerar schematiskt fenomenet partiell decentralisering.

4.2.1

Tre exempel

Exempel 1: Produktionschefen i Processindustrin n arbetade sedan
några år med att förändra arbetsorganisationen. "Personalen är extra
viktig i ett processföretag" , menade han. Alla chefer och specialister är
borta under två tredjedelar av dygnet. De som är på plats, arbetsledarna
och personalen, har alltså en avgörande betydelse. Kompetensen måste
finnas på plats. Bara ett kort driftstopp kostar tusentals kronor."

Företaget, som ägdes av ett engelskt moderbolag, hade inte någon
officiell ambition att ha en decentraliserad organisation. Att få produktionen att flyta sågs som produktionschefens problem. Inom ramen för
de parametrar han kunde påverka (vilket visade sig vara de flesta utom
försäljningsorganisationen), hade han byggt en decentraliserad
organisation "från botten".
I centrum för förändringen stod arbetsledaren. Arbetsledarrollen
stärktes, och personalen organiserades i team. Företagets specialister
hade fått en ny roll, som servicegivande åt teamen och särskilt åt arbetsledaren. Planering, kvalitets-, personal- och budgetarbete m m var
exempel på arbetsuppgifter, som produktionschefen menade var särskilt
viktiga att decentralisera. Arbetsledaren tyckte dock att han fortfarande
hade för dåliga möjligheter att kommunicera med säljsidan. Han menade
att det fanns en potential att effektivisera flödet genom ett bättre samarbete.
Produktionschefens förändringsteknik var partiell. En av arbetsledarna,
Göran, och hans team var den enda gruppen, som skulle arbeta på det
nya sättet, trots att liknande produktionsavsnitt var möjliga att urskilja i
flera "stationer" längs flödet. Göran fick också, i motsats till kollegorna
utbildning, ny titel och resultatbonus.

Forskningsresultat: Förändringsprocessen
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Produktionschefen gjorde bedömningen att kollegorna skulle komma att
följa efter när de såg hur mycket bättre detta fungerade. "Men de
kommer förstås inte att göra exakt likadant, det har vi redan sett
exempel på. Det är bättre om de får genomföra sin variant på förändringen, och det sker frivilligt", resonerade han.
Exempel 2: I ett industriföretag, känt för en tämligen centralstyrd och
byråkratisk huvudkontorsorganisation, har en liten bolagsgrupp brutit
sig ut/byggts upp, Innovationsföreta~et . Ledningen bedömde att bolaget
måste ha fria händer om det skulle kunna utvecklas i önskvärd takt.
Högteknologibolagets VD betecknas av medarbetarna som en entusiast,
och som den som har skapat bolaget. Företaget består av olika kunskapsoch högteknologiföretag, som sinsemellan och gentemot huvudkontoret
är högst självständiga.

Annika är ekonomi-, administrations-, infonnations-, personal- och
marknadsansvarig i en av de minsta bolagsenheterna. Hon berättade hur
hon dreven egen kamp mot "byråkrati" som hade resulterat i ett friavtal som stipulerade att bolagetslapp följa vissa rapporterings- och statistikrutiner som man uppfattade som tidsödande och oviktiga.
"Vi har initierat en översyn av systemen. Vi ifrågasätter nivå och
form av information. Det vi gör skall vara till nytta. Det är inte
säkert att någon läser rapporter som sammanställs. Antal anställda
rapporterade vi 35 gånger per år. Eftersom jag gör allting på ett
och samma ställe såg jag att det fanns mycket konstigt i det stora
systemet. Ekonomi- och personal- och administrationsavdelningen
kan initiera rapportering oberoende av varandra. De kräver in
uppgiften av oss gång på gång. Enklare vore om de ringde
varandra, det skulle kunna öka effektiviteten betydligt.
Jag har gjort en miniatyrutredning om detta (sidodokumentation).
Jag fann att rapportering som var onödig för alla parter tog 500
arbetstimmar, rapportering som var onödig för oss lika mycket.
"Med det förhandlingsunderlaget, lyckades vi få ett ''friavtal''. Vi
och två andra enheter behöver inte följa alla regleringar, och vi
lämnar bara in en bråkdel av alla uppgifter. Vi frågade ledningen
om de tyckte att vi skulle ge service i första hand till huvudkontoret
eller till kunderna. Båda delarna hinner vi inte. Och då var ju saken
klar. Jag tror inte att ledningen visste hur mycket arbete, som de
olika centrala enheterna vållar oss i verksamheterna."
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Vi har blivit pilotfall nu tillsammans med några andra enheter.
Olikheter i rutiner skall vara tillåtna eftersom vi är så olika. Det är
ett hälsotecken att sådan förändring är möjlig att göra.
Vi slipper alltså viss rapportering och vi slipper ge viss service till
moderbolaget. Vi har eget lönesystem, egna anställningsvillkor och
egen kvalitetsmätning bland annat (sidodokumentation). Vi är inte
med i SAF eller facket som moderbolaget är. Vi har inte ens samma
ekonomisystem. Men lämnar vi bara in de siffror som de behöver
för redovisningen så är de nöjda. Vissa centrala policies exempelvis
redovisningsprinciper följer vi men det är inte irriterande."

Exemplet ovan visade tydligt förekomsten av partiell decentralisering.
En lokal enhet kan ha stora frihetsgrader även i en centralstyrd
koncern. Högteknologibolaget utgjorde också ett exempel på att
avreglering av intern byråkrati kan sammanhänga med decentralisering
Detta berörs i teoriavsnitt 9.1.3.
Exempel 3: Monteringsindustrin. ingår i en koncern med en uttalad
decentraliseringspolicy. Företagsrepresentanter är ofta ute som
konferenstalare och berättar om organisationsförändringar, såväl i
produktionen som i ledningssystemet. I monteringsindustrin undersökte
jag en av företagets självständiga (och vid undersökningstillfället nyss
bolagiserade) divisioner. Inom denna division fann jag betydande
variationer bland de olika produktionsanläggningarna. Den största
monteringsfabriken (fabrik l) var traditionellt uppbyggd med långtgående rutinisering av arbetsuppgifter och tämligen omfattande hierarki, men man hade sökt komma till rätta med effektivitets- och personalproblem (frånvaro, alkohol, sjunkande produktivitet) bl a med
kampanjer för att öka ekonomi- och kundrnedvetandet, vilket hade en
viss decentraliserande effekt. Vid den tidpunkt då jag besökte företaget
tycktes resultatet av dessa ansträngningar varit blandat. "Innehållslösa
kampanjer" var t o m en kommentar.

En annan av monteringsfabrikerna (fabrik 2), geografiskt avsides
placerad, hade dock sedan ett tiotal år arbetat med en vision aven helt
ny arbetsorganisation. Förändringen leddes av eldsjälar (en fabrikschef
och en facklig företrädare och ytterligare några personer). Förändringsarbetet bedrevs länge isolerat och möttes med viss misstänksamhet,
tills organisationsförändringen flera år senare uppmärksammades såväl
internt som externt.
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Eftersom ledningsnivån ville främja decentralisering i företaget skrev
man i efterhand gärna under på att förändringsarbetet i monteringsfabriken varit framgångsrikt. "Alla behöver inte göra precis likadant,
men de som inte följer efter och i någon form förändrar sina fabriker
kommer inte att klara konkurrensen på 2000-talet", sade t ex en
personal- och organisationsansvarig i ett offentligt uttalande.
En avdelningschef i monteringsfabriken menade att det inte vållat större
svårigheter att skapa sin egen organisationsfonn lokalt: "Eftersom vi
ligger för oss själva härute på landet har vi kunnat bygga upp något nytt
utan allt för mycket inblandning. De (syftande på överordnade nivåer)
var helt enkelt tvungna att acceptera vår lösning, om de inte skulle stå
över axeln på oss hela dagarna".

~

Symboliserar
decentraliseringssträvanden

Figur 4.2. Partiell decentralisering innebär att enstaka lokala enheter
kan vara decentraliserade, även om sidoordnade enheter inte är det. Om
de inbördes beroendeförhållandena är starka blir dock en sådan situation
svår på längre sikt.

4.2.2

En kommentar

Fenomenet partiell decentralisering understryker ytterligare svårigheten att uttala sig om ett företags "gemensamma decentraliseringsgrad".
Skillnaderna inom ett och samma företag kan vara lika stor som skillnaderna mellan olika företag.
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Fenomenet partiell organisation antyder också att företrädare för den
övergripande policynivån har begränsade möjligheter att besluta om det
konkreta genomförandet aven decentraliseringside. Det pekar dessutom
på betydelsen av enskilda aktörer i förändringsarbetet. En officiell
organisatorisk policy kan dock ha betydelse för att främja lokala,
partiella decentraliseringprocesser, och initiera förändringar, som
annars kanske inte skulle blivit av.
Partiell decentralisering kommenteras inte explicit i teorierna, men kan
relateras till ideer om self-design eller lokala lärprocesser, vilket
redovisas i teoriavsnitt 10.1.2, inom perspektiv III. Partiell decentralisering understryker samtidigt decentraliseringens strukturella aspekt;
gestaltad som en utbrytning av mindre helheter med högre grad av
autonomi. (Jfr teorikapitel 8.2.1 -8.2.5).
Partiell decentralisering betonar också förändringars personberoende
karaktär, och kan även teoretiskt kopplas till den forskning om förändringsprojekt, som påvisat betydelsen av "eldsjälar:", för att en förändring skall äga rum. Med eldsjälar avses starka och drivande personer,
som fungerar som motorer i förändringsarbetet.

6 Philips, Åke, EldsjälarEn studieav aktörsskapi arbetsorganisatoriskt utvecklingsarbete,
Stockholm: EFI, 1988.
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Selektiv decentralisering

Delresultat IV: Selektiv decentralisering. Renodlad decentralisering
(i meningen att ansvaret för alla verksamhetsrelaterade frågor
decentraliseras till en och samma nivå) existerar inte i
undersökningsmaterialet. Istället förskjuts ansvaret för olika frågor
olika långt nedåt i hierarkin, samtidigt som vissa frågor t o m
centraliseras. Jag kallar fenomenet "selektiv" decentralisering.
Den empiriska undersökningen visade att graden av selektiv
decentralisering ökade på lägre hierarkiska nivåer. Materialet visade
också att selektiv decentralisering inte alltid är ett resultat av
medvetna avvägningar. Den kan också vara oavsiktlig eller tillfällig.
En inte ovanlig uppfattning hos aktörer i företag är att decentraliseringsprocesser leder till att ansvaret för i stort sett samtliga verksamhetsrelaterade frågor och arbetsuppgifter förskjuts till en och samma
(chefs-)nivå med ett komplett "småföretagarliknande" ansvar som följd.
Sådan renodlad decentralisering visade sig, kanske inte helt förvånande,
i praktiken vara sällsynt. I stället tillämpas vanligen selektiv decentralisering. Detta innebär att ansvaret för vissa frågor kan decentraliseras längre än andra, och att vissa frågor t o ffi kan centraliseras.?
Selektiv decentralisering kan också illustreras ur ett chefsperspektiv. I
en selektivt decentraliserad organisation har en resultatansvarig chef
olika grad av ansvar eller handlingsfrihet för olika frågor. Ansvarsprofilen är ojämn, "företagaransvaret" är icke komplett. Se principskiss,
figur 4.3, där en tänkt, men inte orealistisk ansvarsprofil för en
resultatansvarig verksamhetschef visas.

7 Att decentralisering kan vara mer eller mindre "bred" har visats i flera tidigare studier, se
teoriavsnitt 8.2.12. Begreppet selektiv decentralisering efter Jennergren, Peter, (1981) Decentralization
in organizations. I: Handbook of Organizational Design, Vol 2, Oxfort University Press, 1981, s 39
- 53, och efter Mintzberg (1983) op cit,
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Ekonomiskt ansvar:
Resultaträkning
balansräkning
Utvecklingsansvar:
kort sikt
lång sikt
Personal/bemanning
rekrytering
lönesättning
information
chefstillsättningar
chefsutveckling
Marknadsansvar:
kunder
produkter
Produktionsansvar
rationalisering
lagerhantering
kvalitet
drift
Övrigt:
datafrågor
inköp
juridik
Etc

Litet ansvar för
den lokale chefen
(centralisering)

Stort ansvar för
den lokale chefen
(decentralisering)

Figur 4.3. Selektiv decentralisering kan uttryckas som en chefsprofil. I
exemplet ovan har chefen stort ansvar för exempelvis drift, personalfrågor och kundkontakter, men begränsat ansvar beträffande datafrågor
och chefstillsättningar.

Av exemplet kan utläsas att finansiella frågor, chefstillsättningar och
datafrågor är centraliserade, medan produktions- personal- och marknadsfrågor är decentraliserade. Chefen för den lokala enheten har då
hög grad av inflytande över de sistnämnda.
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Selektiv decentralisering och hierarkisk nivå

Graden av selektiv decentralisering förefaller hänga samman med
hierarkisk nivå. Ju lägre hierarkisk nivå, dvs ju närmare den dagliga
verksamheten, desto mer avviker den tillämpade decentraliseringen från
modellen. Närmare hierarkins topp förekommer mer kompletta
ansvarsprofiler, men inte ens när man gått så långt som till formell
bolagisering har VD i praktiken befogenheter för "hela verksamheten".
Detta är extra anmärkningsvärt eftersom VD:s helhetsansvar t o m är
lagstadgat. 8
Några exempel på selektiv decentralisering på högre chefsnivå:

"Jag är ju VD så jag bordefåfatta alla beslut. Det har jag t o m
papper på. Men så ringer ledningen upp och säger att nu har vi ett
omplaceringsärende och dufår nog ta minst tre manfrån en
nedlagd enhet. Personer som jag inte behöver och som spräcker min
kostnadsbudget. Men det jämnar kanske ut sig. En annan gång har vi
säkert anställningsstopp i koncernen när jag är i desperat behov att
nyanställa. "
VD, lndustriserviceföretaget
"Jajag har ansvar för personal, marknad, drift och ekonomi rubbet. Men jag får inte besluta om inköp aven skrivmaskin. Det är
en inventarieinvestering som skall klubbas av styrelsen".
Bolagschef, Högteknologiföretaget II
"Våra chefer är helt självständiga. Ett undantag utgör
data/ekonomisidan. Här har vi varit benhårda. Cheferna får inte
utveckla egna datasystem, allt måste gå att samordna.
Organisationsutvecklingschef,
Konsumentlindustrivaruföretaget
"Regioncheferna har i princip resultatansvar - både för intäkter och
kostnader. Men några investeringar får de inte göra. Som
regionchef kan man alltså inte använda de pengar man tjänar in.
Investeringar måste planeras centralt."
Chefsutvecklingsansvarig.
Energiföretaget l

8 Aktiebolagslagen 8:6. Jfr även Sjöstrand, Sven-Erik, Organisationsteori, Lund: Studentlitteratur,

1987, sid 190 - figur 46.
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Cheferna skall fungera som affärsmän. Men det är klart att i någon
mån måste vi ha en gemensam policy iföretaget. Personalens
klädsel och utbildning ser vi som en policyfråga. Där kan de inte gå
sina egna vägar".
vVD, Serviceföretaget I
"Ekonomi-och finansfunktionen är det mest centraliserade systemet.
Särskilt finansiering , cash management och sådant måste skötas
centralt så att pengarna placeras på bästa sätt. På bolagsnivå har man
bara pengar för dagen. Annars sköter de sig helt och hållet själva.
VD, Industrikoncern I

Lokalt i företagen - på verksamhetsnivån - är inslaget av selektiv
decentralisering än mer framträdande. Här handlar det inte om enstaka
begränsningar i en i övrigt långtgående självständighet. Istället kan hela
block av arbetsuppgifter decentraliseras, vilket kan stå i stark kontrast
till begränsad inblick i andra områden. Olikheterna är betydligt större
mellan olika företag och verksamheter. Den viktigaste faktorn förefaller
vara verksamhetens karakteristika. Några exempel:
I Processindustrin arbetade man med delegering av vissa viktiga
produktionsbeslut tilloperatörslaget med arbetsledaren i spetsen. Det
viktigaste var att sätta arbetsledaren, som är på plats i produktionen
dygnet runt, mitt i informationsströmmen och att vända på
fördelningen, så att specialisterna stödde arbetsledaren i stället för att
ge order till honom. Exempel på arbetsuppgifter, som delegerades
var planering, personalfrågor, kvalitetsfrågor, visst rationaliseringsarbete och ansvar för åtgärder mot kostsamma produktionsstopp.
Operatörerna kom att bli mer "all-round" i laget och arbetsledaren
"döptes om" till produktionsledare. Laget fick ett resultatansvar, som
dock i praktiken var ett kostnads- eller produktivitetsansvar.
Intäkterna kunde man fortfarande inte påverka. Någon decentralisering av marknadsfrågor gjordes nämligen inte. Vad som skulle
säljas och i vilka kvantiteter, till vilka priser och med vilka
leveranstider avgjordes fortfarande av marknadsavdelningen.
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I Serviceföretaget I var decentraliseringens huvudide att olika
avdelningschefer skulle börja agera som affärsmän, som den
officiella benämningen löd. Det viktiga var också här att sätta den
lokale chefen i centrum, och många operativa beslut delegerades. Till
skillnad mot i Processindustrin var det allra viktigaste inslaget att den
lokala chefen skulle ha just ett kundansvar. Kunden skulle veta vem
som var ansvarig för affären och ha någon att diskutera alla detaljer
med och kunna få snabba förändringar eller förbättringar i servicen.
Viktigt var också att de lokala cheferna fick ett komplett
resultatansvar, dvs även ett aktivt ansvar för intäkterna. De lokala
enheterna kunde i hög grad påverka företagets vinst och de stimulerades att göra detta genom att enheternas resultat kopplades ihop med
bonuslöner.
I Kunskapsföretaget ansåg man sig ha kompetent personal men sämre
lönsamhet. Det viktiga i ett första skede var, menade ledningen, att se
varje projekt som en affär. Konsulterna, tillsammans med nödvändig
administrativ personal, skulle ansvara för varje affär, dess marknadsföring, kvalitet och genomförande liksom för att den gick med
vinst. Till och med anlitande av konsultkollegor betalades med marknadsmässigt konsultarvode för att säkerställa att varje affär var självbärande. "Affärsmannaskap" var den arbetsuppgift, som delegerades
till varje projekt.
I Monteringsfabriken var ett mål med decentraliseringsförsöken
att, förutom att öka produktiviteten, skapa utrymme för de anställdas
engagemang. I en monteringsfabrik av traditionellt slag är inte möjligheterna särskilt goda att lägga ut ett komplett resultatansvar på
grupperna eller att marknadsorientera verksamheten. Istället satsade
man på att bredda arbetena och få en flexibel organisation med färre
monotona arbetsuppgifter, och bättre överblick för varje medarbetare.
Vissa arbetsuppgifter, som av tradition varit chefsuppgifter, lades ut
på operatörsnivå, ("tankearbete" som planering, materialstyrning och
vardagsrationalisering). Här blev resultatet selektiv decentralisering
på individnivå. Varje anställd kunde välja i vilken takt han eller hon
skulle lära sig nya arbetsuppgifter. Avdelningschefen berättade:
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"Operatörerna skall ha ett helhetsansvar. Men de behöver inte lära
sig allting på en gång. Någon kanske är mer intresserad av
personalfrågor - en annan av rationaliseringsarbete. På så sätt kan
jobben bli lite olikafast de arbetar på samma nivå - men de är ju
bättre anpassade e/ter människan. Fast målet på sikt är att var och
en skall kunna sköta alla uppgifter."

4.3.2

Vilka beslut centraliseras?

Kartläggningen pekar också på att vissa frågor decentraliseras oftare än
andra. Vanligt var att den centrala kontrollen behålls (eller ökas) t ex
avseende finansiering, ekonomisk uppföljning, utvärdering och chefsutveckling. Dessutom hävdas ofta att vad som mer vagt benämns som
"policybeslut", eller "övergripande strategiska frågor" reserveras för
den centrala nivån. Detta var emellertid ett påstående, som visade sig
kunna ifrågasättas. Jag skall återkomma till detta i nästa resultatkapitel
(5.5.1 - 2), liksom i teoridelen (8.2.12 och 10.1.7). Därutöver fanns i
varje företag andra områden, som var centraliserade beroende på olika
situationsspecifika omständigheter. Begränsningar kunde till exempel
finnas i form av anställningsrestriktioner, tillfålliga kostnadsstopp, krav
på gemensam reklamprofil, krav på personalens klädsel eller krav på
medverkan i gemensamma kvalitetssatsningar.
Frågor som är nära relaterade till den dagliga affärsverksamheten (vari
den än består) tenderar att decentraliseras. Bland de slag av beslut som
ofta tycks förskjutas nedåt i organisationerna, kan nämnas:
Beslut i kundärenden, service och affärsavslut.
Produktionsbeslut, planering, och kalkylering.
Underhåll, kvalitet och vardagsrationalisering.
Produktions- eller produktutveckling.
Marknadsföringsärenden.
Personalfrågor typ anställning, dimensionering, lönesättning.
personalutveckling och personalinformation.
- Administrativa/operativa ekonomibeslut som prissättning, lagernivå.
-
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Orsaker till selektiv decentralisering

En återkommande uppfattning, särskilt hos personer på policynivå, är
att selektiv decentralisering är något medvetet och ett resultat av nödvändiga avvägningar. Jag kunde emellertid därutöver notera andra
motiv till selektiv decentralisering, vilka antyder att fenomenet också
kan vara oavsiktligt, omedvetet, och kanske till och med oönskat. Även
om avsikten varit att införa en mer "komplett" decentralisering blev
resultatet selektiv decentralisering. Följande motiv kunde urskiljas som
tänkbara alternativa förklaringar till selektiv decentralisering:
a) Strategiska skäl
Särskilt policyaktörer motiverar, som nämnts ovan, selektiv decentralisering med att viss centralisering är strategiskt viktig eller nödvändig
för företaget som helhet.
De pekar på att vissa frågor är av "vitalt koncernintresse" och därför
måste samordnas eller kontrolleras. Detta kan gälla "policyfrågor"
(vilka kan definieras mycket generöst) och den övergripande ekonomiska kontrollen. De menar också att på vissa områden är de
ekonomiska stordrifts- eller samordningsfördelarna så stora att
centralisering är motiverad, (exempelvis finansiering, inköp eller
storskalig produktion). Ibland framfördes också argumentet att långsiktig forskning och utveckling endast kan komma till stånd genom
samlade, dvs centrala, insatser.
b) "Huvudkontoret släpper inte inflytandet"
Särskilt verksamhetsaktörer ser ofta selektiv decentralisering, som en
följd av oavsiktliga eller till och med oberättigade centraliseringstendenser. Särskilt håller de specialiststaberna ansvariga för denna
utveckling. Ofta har de frågor som decentraliseras till verksamhetsnivån
tidigare skötts av specialister, som nu får en konsultativ roll. Deras
tidigare normerande direktiv eller rekommendationer, skall i den nya
decentraliserade situationen ses som service till dem som så önskar. I
stället för att utöva makt skall de sälja sina tjänster internt, och ha ett
eget resultatansvar. Vissa bedömare ansåg dock att skillnaden inte blev
så stor i praktiken: "Så länge expertstabema finns där så försöker de
styra" . Även rekommendationer och råd uppfattas som styrande.
Stabsspecialistema anses inte kunna anpassa sig till den nya rollen.
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Stabernas centrala placering ansågs också kunna ge dem ett övertag. "I
kraft av deras arbetsrum på huvudkontoret får deras rekommendationer
oförtjänt genomslag", sade en lokal chef. En verksamhetschef i
Energibolaget I framhöll att de ofta har ledningens öra:
"När de har hittat på nya centraliseringsåtgärder, som de vill
genomföra men som vi tycker är onödiga, är det ofta de som vinner
till slut. De kan ju springa och viska hos ledningen på ett helt annat
sätt än vi kan. Om de är skickliga kan de lyckas skrämma upp
ledningen så att de godkänner åtgärderna."

Ibland skyller verksamhetsaktörer också på överordnade nivåers
oförmåga att, när det kommer till kritan, släppa ifrån sig arbetsuppgifter. En linjechef sade om sin divisionsledning: "De har ju
decentralisering som policy, men i praktiken vågar de inte släppa ifrån
sig inflytandet. Vad skulle de syssla med själva då? Det är inte alla som
kan gå in och fungera som moderna företagsledare."
Verksamhetsaktörerna menar således att många ärenden som "borde"
handläggas lokalt förblir centrala angelägenheter. Finns det starka
personer centralt, som vill behålla initiativet och linjecheferna inte
protesterar kan inflytandet vändas igen oavsett ursprungliga intentioner.
Å andra sidan ansåg överordnade personer att trots att de försökte
delegera, visade sig inte alltid underordnade befattningshavare
intresserade eller kompetenta att ta ett utökat ansvar.
c) Projekt eller kampanjer

Att vissa frågor decentraliseras kan ibland vara ett resultat av speciella
kampanjer eller projekt, där syftet är att engagera personal på alla
nivåer i arbetet för en viss fråga. Exempel fanns t ex på kampanjer för
kvalitet: ("Rätt från början" "Q 90-tal"), marknadsorienteringskampanjer ("Finn din kund" eller "Kunden i Centrum"), projekt för ökad
servicenivå eller resultatorientering (t ex via ekonomisk information för
alla). Andra kampanjer eller projekt kan gå ut på att decentralisera
personalansvar eller att öka intresset för vardagsrationalisering och
utvecklingsarbete (t ex kvalitetscirklar). I praktiken leder ofta sådana
kampanjer eller projekt till selektiv decentralisering, antingen detta
varit avsikten eller ej. Eftersom man lägger ut ansvaret för problemlösande till lokala chefer eller medarbetare följer vanligen också i viss
utsträckning resurser och beslutsbefogenheter med.

Forskningsresultat: Förändringsprocessen

83

d) Tradition eller omhuldadföretagsmyt?

Både policy- och verksamhetssaktörer hävdar ibland att centralisering
av vissa frågor är nödvändig med hänsyn till branschlogik eller verksamhetsförutsättningar. I flera intervjuer med ledningspersoner i olika
företag fälldes kommentarer som:
"Vi måste se ut så här därför att det är typiskt för vår bransch.
"Sådär kan de göra på andra avdelningar (företag, branscher) men
inte här därför att ...
"Vi har inte sådan personal (sådana chefer, sådana resurser) att vi
kan ...

Analysen var säkerligen ofta riktig men ibland föreföll argumenten
följa traditionen eller, lite tillspetsat, "omhuldade företagsmyter".
Andra beslutsfattare kunde ha motsatt uppfattning i likartade situationer.
Ett exempel på detta fanns i två processföretag med inte alltför olikartad
kapital- och personalstruktur - trots att slutprodukterna var tämligen
olika (livsmedel resp glasprodukter). Personaldirektören i det ena
företaget menade att eftersom personalkostnaden var så liten i förhållande till kapitalkostnaden var det inte meningsfullt att försöka ändra
arbets organisationen i produktionen. Produktionschefen i det andra
företaget framhöll i stället att eftersom personalkostnaden var så liten i
förhållande till kapitalkostnaden var det oerhört angeläget att utveckla
operatörsrollen; "Varje anställd vevar ju runt ett miljonkapital hela
dagarna".
d) Personlig delegering

I materialet fanns också exempel på att selektiv decentralisering kan
uppstå, som ett resultat av personlig delegering. Varje ansvarig chef kan
efter eget gottfinnande delegera arbetsuppgifter till medarbetare, som
kanske i sin tur delegerar vidare. Den personliga delegeringen är osystematisk, "okontrollerad" och icke formaliserad - men istället baserad
på personkännedom och ömsesidigt förtroende. Den leder till att
formellt likvärdiga befattningar utvecklas olika. En och samma fråga
kommer i praktiken att skötas på olika nivåer, och på olika sätt. Ansvarsfördelningen blir "olikformig" med selektiv decentralisering som
följd.
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En kommentar

Den empiriska iakttagelsen om selektiv decentralisering ansluter nära
till - och bygger vidare på - motsvarande teori om selektiv decentralisering, se avsnitt 8.2.12. Teorin uttrycker att det naturliga och korrekta förfaringssättet är att balansera ökningen i lokal självständighet
med en centralisering av strategiska frågor, liksom frågor som gäller
ekonomisk uppföljning och kontroll. Föreliggande empiriska arbete
nyanserar eller kompletterar dock denna bild i några avseenden:
- Graden av selektiv decentralisering tycks öka ju längre ned i
organisationen man studerar decentraliseringsfenomenet.
- Selektiv decentralisering tycks inte endast vara ett resultat av
medvetna strategiska överväganden från ledningens sida, utan en rad
"oavsiktliga" fall av selektiv decentralisering kunde spåras.
- Teorin hävdar också att selektiv decentralisering innebär
centralisering av strategiska frågor eller långsiktiga utvecklingsprojekt. Det empiriska materialet ger dock viss grund för ett
ifrågasättande av detta antagande. Tvärtom synes mer omfattande
decentralisering av operativt verksamhetsansvar i förlängningen
även leda till att "strategiska" frågor decentraliseras, oavsett om
detta varit avsikten eller ej. Jag återkommer närmare till detta i
avsnitt 5.5.

Forskningsresultat: Förändringsprocessen
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Två perspektiv - policy- eller verksamhet

Delresultat v: Två olika perspektiv, policy- och
verksamhetsperspektiv. I intervjumaterialet kunde urskiljas två olika
grundläggande perspektiv på decentraliseringens innebörd och på
processens förlopp - ett "policyperspektiv" och ett "verksamhetspers
pektiv". Decentraliseringsprocesser tycks dessutom accentuera
skillnaden mellan de två perspektiven.
Decentraliseringsprocesser kan, som framgått ovan, äga rum i olika
delar av organisationen, på olika hierarkiska nivåer och i olika kombinationer av arbetsuppgifter. Den bild man får om man kombinerar de
tre figurerna från delresultat II - IV är minst sagt komplicerad, och så
tycks även de faktiska förhållandena vara. Trots det gör jag i detta
avsnitt en förenkling genom att hävda att decentraliseringsprocesser, i
förlängningen, tycks skapa en horisontell tudelning i organisationen, en
ökande åtskillnad mellan policy- och verksamhetsperspektiv. Detta kan
delvis förklara några av de ovan beskrivna fenomenen. Mycket förenklat kunde jag iaktta att personer med ett verksamhets- respektive ett
policyperspektiv tycktes ha olika uppfattning om decentraliseringsfenomenets innehåll och innebörd.

4.4.1

Decentralisering ur policy- och verksamhetsperspektiv

Decentralisering ur policyperspektiv
Aktörer med ett policyperspektiv ("policyaktörer") befinner sig
vanligen i hierarkins övre skikt. De arbetar med företagsövergripande
och "strategiska" frågor, samt med frågor av lednings- kontroll- eller
policykaraktär. Exempel på policyaktörer kan vara koncem- eller
företagsledningar och ledningsgrupp, eller ledningsstaber/centrala
specialister.
Personer med ett policyperspektiv ser decentralisering huvudsakligen
som en förändring i organisationsstruktur och organisationspolicy. De
härleder decentraliseringen från företagets strategi, med uttalanden eller
formuleringar som: "Eftersom vi är ett serviceföretag/ kunskapsföretag ...", "Eftersom vi är verksamma på många olika marknader ",
"Eftersom vi måste involvera människorna som möter kunden..." är
det nödvändigt att Ila en decentraliserad organisation.
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De ger också filosofiska/humanistiska skäl för decentralisering; att
främja människorna samt skapa utvecklande och stimulerande arbeten.
På policynivån är decentralisering som utvecklingslinje väl förankrad.
Nästan samtliga intervjuade policyaktörer bekände sig till decentralisering som ide, och policydokument och tidningsartiklar bekräftade
detta intryck.
Policyaktörerna har ett uppifrånperspektiv . De menar att den nya
organisationsiden måste implementeras eller "tränga ned" i företaget.
Decentralisering är för dem att fördela ansvar och befogenheter på ett
nytt sätt. Policyaktörerna tänker sig följdriktigt också ett förändringsarbete, som skall börja i toppen i företaget. Eventuellt kan man i
genomförandet ta hjälp av den lokala nivån genom att förankra
decentraliseringen hos lokala aktörer.
Policyaktörerna kan ibland medge att det är svårt att få decentraliseringen att fungera fullt ut, eller att mycket återstår att göra. Deras
huvudsakliga uppfattning är dock att decentraliseringen har nått rätt
långt. Med deras synsätt är genomförande nära kopplat till policy och
avsikt.
Policyaktörema vill dock ha kvar den övergripande kontrollen. De menar t ex att det är bra att decentralisera bara man inte tappar kontrollen.
"Delegera så långt det går", sade VD i Industriserviceföretaget till sina
underordnade chefer, "bara ni har kontrollinstrumenten klara så ni kan
följa upp resultaten".
Policyaktörerna anser ofta att verksamhetsaktörema har ett snävare
kunnande. Framför allt menar de att verksamhetsaktörerna har
begränsade möjligheter till överblick, helhetssyn och omvärldsbevakning.
Decentralisering ur ett verksamhetsperspektiv

"Verksamhetsaktörer" befinner sig vanligen i hierarkins nedre nivåer.
De arbetar med operativa, verksamhetsanlmutna frågor. Exempel på
verksamhetsaktörer kan vara medarbetare och chefer med verksamhetsnära förankring (exempelvis arbetsledare, resultatansvariga chefer,
områdes-, enhets- eller distriktschefer, kontorschefer, projektledare,
fabriks- butiks- eller platschefer med mera - ibland även chefer för
mindre divisioner eller dotterbolag).

Forskningsresultat:Förändringsprocessen
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Benämningarna för operativa chefer varierar, som framgått, mycket.
Även lokalt placerade, eller till linjen nära knutna funktionsspecialister
kan omfatta ett verksamhetsorienterat perspektiv (t ex lokal administration, lokala planerare, lokalt ekonomiansvarig).
Verksamhetsaktörer tenderar att se decentraliseringsprocessen främst
utifrån verksamhetens förutsättningar. Organisationen formas utifrån
utbyten med omvärlden (särskilt kundkontakter), kring behovet av
problemlösning och utifrån rådande teknologi och kunskapsstruktur.
Verksamhetsaktörer definierar oftare decentralisering i termer av
ändrade arbetsuppgifter och rollförväntningar, som de snarare relaterar
till personer än till generella befattningskategorier. De kopplar oftare
decentraliseringsåtgärderna till "nyttiga" utfall som t ex produktivitet,
flexibel bemanning, kundkontakter, förbättrad problemlösning.
Exemplen på decentraliseringsåtgärder är bland verksamhetsaktörerna
konkreta och "vardagliga". De talar mindre gärna om tänkta strategier
eller allmänna policies. De uppfattar inte sällan policyaktörerna som
oinsatta eller åtminstone fjärran från verksamheten.
Sett ur verksamhetsperspektivet har decentraliseringen inte alltid nått
lika långt som officiella policies kan antyda. Verksamhetsaktörerna kan
vara lika positiva till iden om en decentraliserad organisation som
policyaktörema, men de ger ofta konkreta exempel på vad som återstår
att göra. Inte sällan förmodar de att andra enheter (avdelningar,
företag, organisationer etc) har nått längre än de själva.

Decentraliseringsprocesser accentuerar perspektivskillnader
Gränsdragningen mellan de två perspektiven är inte absolut. Verksamhets- resp policyperspektivet kan ses som ändpunkter på en
kontinuerlig skala. Ibland kan halvoperativ/halvstrategiska nivåer
urskiljas (t ex en regionledning eller en divisionsledning), där man
arbetar med policyfrågor gentemot linjen men förväntas representera
verksamheten gentemot ledningen (jfr avsnitt 4.1. ovan). Specialister
lokaliserade nära verksamhetsnivån kan också befinna sig i en
mellanställning om deras arbetsuppgifter präglas av "huvudkontors-"
eller policyperspektivet.
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Värt att notera är emellertid att decentraliseringsprocesser tycks
accentuera och renodla skillnaden mellan policy- och verksamhetsperspektiven. Den verksamhetsorientering, som beskrivits i kapitel 3
(och vilken jag återkommer till i följande kapitel), prioriterar
verksamhetsnivån. Detta kan tvinga fram en renodling av policynivåns
roll, i riktning mot en övergripande policyskapande och legitimerande
funktion. Verksamhetsnivåns aktiviteter relateras i ökande utsträckning
till affärer och produktion. Resultatet tycks kunna bli en horisontell
"tudelning" av organisationen - ett svåröverkomligt "dike" mellan
policynivån och verksamhetsnivån (se figur 4.4).

Figur 4.4. Decentralisering kan på sikt accentuera perspektivskillnader
mellan policy- och verksamhetsnivå.

4.4.2

En kommentar

Iakttagelsen om en accentuerad gränsdragning eller tudelning mellan
vad jag har kallat policy- och verksamhetsnivå är, som framgår, något
udda i förhållande till den frågeställning, som inleder kapitlet. Jag har
ändå valt att presentera delresultatet i detta sammanhang, då det ger en
förståelsebakgrund till kommande resonemang. Det relaterar också till
frågetema B då det belyser varför decentraliseringsprocesser inte kan
ses som en förändring, som skall "tränga ned" i företaget.
Vad kan en sådan tudelning innebära för en organisationen som helhet?
En onledelbar konsekvens kan vara att decentraliseringsprocesser uppfattas som helt olika fenomen på policy- respektive verksamhetsnivå.
Två olika världar kan, något tillspetsat, formas, där man talar olika
språk och har olika syn på förändring.

Forskningsresultat: Förändringsprocessen
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En konsekvens på längre sikt kan bli att kommunikation mellan
policynivån och verksamhetsnivån försämras, eller åtminstone ändrar
karaktär. Huruvida detta i sin tur är positivt eller negativt för
organisationen som helhet behöver givetvis studeras närmare.
Personligen förvånades jag av den accentuerade tudelningen mellan
policy- och verksamhetsnivåerna, då aktörers uttalade farhåga (liksom
kanske min egen förväntning) oftare var att decentraliseringsprocesser
skulle skapa en splittring mellan enheterna. Att enheterna drar åt olika
håll eller att decentraliseringen skapar starka revir mellan enheterna var
en återkommande farhåga, särskilt på policynivån. I materialet som helhet fanns dock inte några tydliga tecken på sådan organisatorisk splittring. (Detta var dock ett område där data inte kunde utbyggas till att ge
empirisk mättnad, se bilaga 2).
Den empiriskt iakttagna tudelningen kan teoretiskt jämföras med den
skillnad i ansatser, som kan iakttas mellan förändring uppifrån och
nedifrån, se teorikapitel 8 respektive 10. Policyperspektivet uppvisar
kopplingar till strukturperspektivet. Detta förutsätter en från företagsledningen initierad strukturell förändring, som styr verksamhetsaktörerna. Policyaktörernas uppfattning om decentraliseringsprocesser
kan i viss mån även kopplas tilllegitimeringsteorin, (avsnitt 9.1.2) och
förklaras med ett behov att hålla upp en fasad om en önskvärd och
uppskattad organisationsfilosofi. Policyn om decentralisering kan hjälpa
till att symboliskt legitimera organisationen.
Verksamhetsperspektivet på decentralisering - däremot - ligger närmare
teorier, som beskriver decentralisering i termer av delegerade arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter, liksom teorierna om kunskapsuppbyggnad lokalt, lokala lärprocesser och "self-designing organizations".
Jfr kap 10.1. Det är inte otänkbart att de två teoritraditionerna kan
avspegla olika organisatoriska perspektiv, som var för sig skulle kunna
bekräftas om undersökningar med sinsemellan olika design skulle göras.
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En sammanfattande kommentar

De fyra delresultaten i detta kapitel behandlade decentraliseringsprocessers framträdelseformer, dvs hur förändringsprocessen gestaltade
sig i organisationerna. Dessa resultat bör ses mot bakgrund av den mer
enhetliga modellen för decentralisering som presenterades i kapitel 3.
Trots att flertalet aktörer hade en gemensam uppfattning om
decentraliseringens innebörd (se kap 3), visade resultaten i kapitel 4 att
denna "modell" i praktiken tillämpades på ett mycket mångskiftande
sätt. Det empiriska arbetet visade på förekomsten av frikopplad, partiell
respektive selektiv decentralisering, liksom en tendens till avskärmning
mellan ett verksamhets- och policyperspektiv på decentralisering (en
kort förklaring av dessa begrepp finns i kapitelinledningen.
Ett samlat intryck av delresultaten i detta kapitel är att decentraliseringsprocesser sällan är så välordnade som man kan få intryck av om
man tar del av mer formaliserade policybeskrivningar eller organisationsfilosofier. Initiativ till decentralisering synes kunna börja var som
helst i organisationen: i toppen, i mellanskikten eller i organisationens
botten. Personliga initiativ har stor betydelse. En chef och/eller en enhet
som aktivt driver en decentraliseringsprocess kan nå betydande resultat.
De har också goda möjligheter att förhindra en ur deras perspektiv icke
önskvärd förändring. Decentraliseringsprocesser synes därför sällan
beröra hela organisationen samtidigt.
Man kan inte heller vänta sig att finna en typ av decentralisering. Även
om likheterna var betydande, uppvisade varje organisationsenhet eller
arbetsplats sin decentraliseringsprofil, där olika arbetsuppgifter var
decentraliserade i olika utsträckning. Sådan selektiv decentralisering
brukar i teorin anses vara ett medvetet val från företagsledningens sida
(dvs en decentralisering balanseras med centralisering av vissa strategiska frågor, med hänsyn till ett gemensamt företagsintresse). Selektiv
decentralisering visade sig emellertid i det empiriska materialet även ha
flera andra orsaker. Återigen var bland annat personliga initiativ betydelsefulla, både beträffande i vilken utsträckning chefer vill delegera
olika arbetsuppgifter, och i vilken utsträckning underställda vill och har
förutsättningar att åta sig dem.
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Vidare förefaller det som om decentralisering som börjar i operativ
verksamhet tycks ha större praktisk effekt, i meningen att organisationens utbyte med omvärlden och dess dagliga rutiner och arbetsformer snabbt påverkas. Arbetet med att utforrna en organisation kan
tydligen med fördel bedrivas med initiativet hos den lokala nivån.
Sådana lokala initiativ tenderar emellertid att minska policynivåernas
inflytande över processen.
Av ovanstående kan man vidare dra slutsatsen att en decentralisering
som startar i organisationens topp har begränsad förmåga att tränga ned
genom många hierarkiska nivåer. Övergripande policies kan dock ha
betydelse för att främja och stödja uppbyggnaden av lokala initiativ.
En fråga är naturligtvis huruvida decentraliseringen får mindre effekt
än avsett, genom den ostrukturerade och "kaotiska" karaktär, som
förändringsarbetet tycks uppvisa. I förstone kan så tyckas vara fallet.
Organisatoriska konflikter eller oklarheter kan uppstå om verksamhetsenheter som behöver samarbeta med varandra sinsemellan är
organiserade på olika sätt.
Det är emellertid också tänkbart att det variationsrika förändringstrycket från olika håll samtidigt ger en större kraft i förändringen än
om en enhetlig, välordnad uppstrukturering skulle äga rum, steg för
steg. Den lätt kaotiska bilden kan också vara ett uttryck för att förändringsarbetet bedrivs med utgångspunkt i situationsspecifika förhållanden, vilket måste antas ge upphov till bättre lösningar i varje
enskilt fall. Den låga formaliseringsgraden och det stora utrymmet för
personliga initiativ på olika nivåer kan göra förändringen mer
djupgående.
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KAPITEL 5
MÄNNISKORNA I DET DECENTRALISERADE
FÖRETAGET - NYA ARBETSROLLER OCH
KUNSKAPSKRAV
5.

Förändring i fem typfall - en inledning

I detta kapitel redovisas fem delresultat (nr VI - X), vilka rör den tredje
frågeställningen (C). Frågetemat behandlar hur människorna i organisationen berörs av decentraliseringsprocesser:
Hur påverkas olika aktörer i organisationen av de förändringar, som
kan benämnas decentralisering? Förändras arbetsinnehåll, kunskapskrav och rollförväntningar? Eller förändras ingenting alls?
Återigen tillförde den empiriska undersökningen ett lärande utöver det
förväntade. Empirin visade inte bara att decentraliseringsprocesser
innebär förändrade arbetsroiler och kunskapskrav för olika kategorier
av medarbetare och chefer i företagen. Empirin lyfter dessutom fram
att decentraliseringen fungerar genom förändrade roll- och kunskapskrav. Förändringar i arbetsroller och kunskapsmönster uppstår inte ni
ett andra steg" (som frågan ovan implicerar) utan är en integrerad del i
förändringsprocessen. Oavsett formella beslut äger decentralisering rum
endast i den takt människor ändrar sina arbetsroller, sina kunskaper och
sitt agerande.
Att decentralisering både innebär och förutsätter (ofta informella)
förändringar i arbetsroller och kunskaper befanns också vara en
underskattad dimension i tidigare teorier om decentralisering, vilka
fokuserat på formella strukturer och formell ansvarsfördelning.'. De i
teorierna så vanliga strukturella och "intellektuella" aspekterna av
decentralisering återfanns visserligen också hos företagsaktörer. Som
framgick av den empiriska modellen i kapitel 3 definierade även
bedömare i företagen decentralisering instrumentellt: att ändra organisationsstrukturen, att delegera, att reducera antalet hierarkiska nivåer,
att ändra styrformerna samt att avreglera. Dessa i sig viktiga ingredienser visade sig således empiriskt endast vara en del av förändringen.
Förändringar hos människor är minst lika viktiga.
1 Jag återkommer till detta i teoridelen.
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Vilken typ av rollförändringar är det då fråga om? Det empiriska
arbetet visade att det stora flertalet befattningshavare kan möta förändringar i sitt arbete i samband med decentraliseringsprocesser. Materialet
visade också att olika kategorier av befattningshavare möter olika slag
av förändringar. Jag har mot denna bakgrund försökt renodla och standardisera förändringsmönstren till fem olika typfall av rollförändringar, vilka diskuteras i detta kapitel.
Olika rollförändringar kunde urskiljas för respektive kategorier:
medarbetare-, lokala chefer, mellanchefer, specialister och företagsledning'. Det empiriska arbetet visade också att dessa gruppers respektive rollförändringar var länkade till varandra och förutsatte
varandra. Det är troligen omöjligt att genomföra en rollförändring för
en kategori utan att också andra roller förändras.
Sammanfattningsvis visade empirin att förändringar i arbetsroller och
kunskapsmönster är en avgörande (och underskattad) dimension i
decentraliseringsprocesser. Det empiriska arbetet visade också att olika
kategorier av befattningshavare kunde urskiljas vilka berördes av
decentraliseringsprocesser på sinsemellan olika sätt. Jag skall illustrera
detta genom att beskriva förändringsmönster för respektive "rolltyp":
Delresultat VI
Delresultat VII
Delresultat VIII
Delresultat IX
Delresultat X

förändringar för medarbetare
förändringar för lokala chefer
förändringar för mellanchefer
förändringar för specialister
förändringar för företagsledning

(avsnitt 5.1)
(avsnitt 5.2)
(avsnitt 5.3)
(avsnitt 5.4)
(avsnitt 5.5)

2 Termen "medarbetare" betecknar här personal utan chefsställning, däremot kan de vara både högoch lågkvalificerade - i det empiriska materialet finns både löpandebandarbetare och konsulter. Termen
medarbetare är inte den allra bästa rent språkligt, men bättre synonymer saknas. "Arbetare" leder tanken
enbart till lägre utbildad personal i fabriksmiljöer. "Personal" är ett kollektivt begrepp som är svårt att
använda i singularis (i bland förekom i företag uttryck som "en personal" syftande på en person).
"Anställda" används ibland i dagligt tal men är inte särskiljande - även företagets högste chef är ju
vanligen anställd.
3 Det metodmässiga beslutet att intervjua befattningshavare på olika hierarkiska och funktionella
nivåer har haft särskilt stor betydelse för resultaten i detta kapitel, då jag därigenom fick goda
möjligheter till kors tolkningar och jämförelser. Samtidigt har denna ansats också givit många
variationsmöjligheter och komplexa mönster. Trots tydliga gemensamma drag inom de respektive
rollkategorierna vill jag framhålla att generaliseringar måste göras med försiktigthet - befaningar i olika
verksamheter kunde i sina framträdelseformer uppvisa stora variationer.
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Förändringar i medarbetarnas
arbetsförutsättningar

Inte sällan antas decentralisering leda till betydande förändringar för
medarbetare "i fronten" eller "på golvet". Decentralisering förknippas
ibland med demokratisering, ökat medinflytande, ökad handlingsfrihet,
mer motiverande arbetsuppgifter osv. Detta är antaganden som även
förekommer i litteraturen inom ämnesområdet (jfr avsnitt 10.1.5).
Det empiriska materialet understödde emellertid inte entydigt denna
föreställning om att medarbetarna möter stora förändringar (eller
"förbättringar") vid en decentraliseringsprocess. Många aktörer (särskilt på företagets policynivå) framförde visserligen uppfattningen att
huvudpoängen med decentralisering var att förändra medarbetarnas roll
i företaget:
"Förändringarna skall beröra allaför annars kan man låta bli. Det
är ju hundra man som skall lyfta sig en procent, inte en man som
skall lyfta sig hundra procent"
VD, Varuhuset.
"Vi satsar direkt på de anställda. Det är ju de som är ansiktet utåt, så
det är där potentialen finns."
Utbildningsansvarig, Rederiföretaget.

På verksamhetsnivån däremot, fanns inte lika entydiga belägg för att
denna posistiva attityd faktiskt lett till några förändringar för medarbetarna. Ibland tycktes medarbetarnas situation ha förändrats avsevärt,
ibland bara obetydligt. Två motstridande indikationer kunde urskiljas:
Delresultat VI: Förändringar för medarbetarna

Delresultat VI:A. Medarbetarna berördes inte i någon större
utsträckning av decentraliseringsprocessen (situation A).
Delresultat VI:B I vissa fall förändrades medarbetarnas arbetsförutsättningar avsevärt. Förändringarna medförde särskilt breddade
arbetsuppgifter/ansvarsprofiler samt ökande medverkan i problemlösning (situation B).
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De två situationerna A och B var båda vanligt förekommande (i materialet är de sistnämnda dock vanligare). Skillnaderna kan inte enkelt
förklaras med till exempel olikheter i verksamheternas karaktär, eller
med olikheter i företagspolicies. De två situationerna kunde till och med
förekomma samtidigt i olika delar av samma företag. Vilken situation
som råder tycks snarare bero på hur initiativen till förändring tagits i
det enskilda fallet. (Jämför "partiell decentralisering", avsnitt 4.2).

5.1.1

Hur förändras arbetet?

Situation A: Begränsade förändringar för medarbetarna

I situation A hade medarbetarnas arbetsförutsättningar förändrats
obetydligt, eller inte alls. Den vanliga förklaringen var att "till medarbetarna når man först så småningom". Att i stället satsa på lokala
chefer sågs som ett naturligt första steg, en stärkt chefsroll skulle i sin
tur framtvinga en delegering till medarbetarna. I två fall uttalade man
till och med klart att decentraliseringsprocessen inte alls syftade till att
förändra arbetet på medarbetarnivå. Några exempel på de olika slagen
av argument:
"Arbetet för operatörerna har inte förändrats särskilt mycket ännu,
vi har satsat på arbetsledarna. Men målet på sikt är ju att involvera
alla i arbetet"... "När chefernafår så många nya arbetsuppgifter
måste de delegera om de skall klara situationen. Dåförändrasju
medarbetarnas arbete också.
Produktionschef, Processindustrin l.
If.

"Den nya organisationen ställer nya krav på cheferna. Det blir
sedan chefens ansvar att se till att de anställda kommer fram."
Organisationsansvarig, Monteringsindustrin.
"Arbetet för frontpersonalen har inte förändrats. Det finns inte så
mycket att förändra i deras arbete."
Distriktschef, Serviceföretaget l

Situation B: En förändrad medarbetarroll - breddade arbeten

I andra fall hade emellertid medarbetarna stått i fokus för decentraliseringsprocessen, vilket lett till avsevärda förändringar i deras arbeten.
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Dessa förändringar kännetecknades dels av arbetsbreddning - dvs
möjlighet att rotera mellan olika arbetsuppgifter av direkt karaktär, dels
av arbetsutvidgning - dvs ökande inslag av indirekt arbete (planering,
administration och liknande uppgifter vilka tidigare skötts av chefer/
specialister), dels av ökad medverkan i problemlösande och utvecklingsarbete på arbetsplatsen. (Se figur 5.1).
Utökat kundansvar
eller ökad kundkännedom
\.
Medverkan i ekonomiarbete
~
Medverkan i kvalitetsarbete och -kontroll
Ökade befogenheter
att beställa verktyg,
material etc för arbetet

Breddade arbetsuppgifter,
exempelvis genom arbetsrotation
../
,

o
<::11>
/,

Medverkan i administration
eller planering
~

Medverkan i problemsökningsoch utvecklingsarbete

Arbetsledande uppgifter,
..... såsom planering, bemanning,
--....... etc
Medverkan i informationsgenerering och informationsbearbetning

Figur 5.1. För medarbetarna kan decentraliseringsprocesser i vissa fall
innebära breddade arbetsuppgifter och breddade kompetensmönster. De
arbetsuppgifter som visas i figuren är exempel på förändringar som
kunde förekomma i de undersökta företagen.

Exempel 1 I Högteknologiföretaget I hade man sökt utplåna gränserna
mellan olika arbetsuppgifter och ersatt den traditionella specialiseringen
med arbetsteam där alla skulle arbeta "all round". En grundfilosofi var
att medarbetarna skulle medverka i problemlösning i produktionen i
stället för att låta specialister sköta detta.
Dåvarande VD hade själv ett förflutet som verkstadsarbetare och hade
arbetat för att skapa en mer tillfredsställande och effektivare produktionsmiljö. ("Som arbetare såg jag ju hur jag inte ville att det skulle
vara"). Förutom teamorganisationen försökte han bygga in kontinuerligt
problemlösande i organisationsförutsättningarna:
"Vi har stormöten där alla är med. Alla skall vara informerade om
vad som händer i företaget, och var vi har problem. Där har de
också möjlighet - nej förresten de har skyldighet att berätta om vad
det är som trasslar i produktionen."
VD, Hågteknologiföretaget I
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Bland operatörerna rådde uppfattningen att detta fungerade tämligen
väl:
"Golvmötena är bra för då talar man om vad som fungerar bra
och inte. Vi protokollför allting. Dessutom finns personalmöten,
kvalitetsmöten och miljömöten etc. l och med dokumentationen får
man också koll på att åtgärder vidtagits. Man kan delegera ansvar
till olika personer i gruppen. Men mycket av prioriteringen sker
direkt i produktionen. Man väljer mellan olika detaljer, eller lägger
själv om arbetet när det krisar till sig. Menfortfarande har
kontorssidan stort inflytande: De köper material, gör arbetsorder,
planerar. Där kunde vi göra mer själva".
Operatör, Högteknologiföretaget l
I denna organisation var däremot arbetsledarrollen svag. Arbetsledaren

såg sig själv som en servicegivare:
"Jo det är mycket mindre toppstyrt här än där jag arbetade tidigare.
Behöver man verktyg så går man ut och köper. Men jag brukar säga
att jag är springpojke åt de andra, hämtar verktyg, material och ser
till att de har allt de behöver och att de får tid att lösa problem. Jag
rycker väl in med om så behövs. Som arbetsledare har jag ansvar
för skyddsfrågor. Viktigast är nog att stimulera
grupporganisationen. Det är ett ständigt utvecklingsarbete. Det
underlättar demokrati, men det krävs mycket av medarbetarna.
Kompetensen måste byggas upp hela tiden."
Arbetsledare, Hög teknologiföretaget I

En av de utvecklings sugna yngre NC-operatörerna4 menade att
arbetsorganisationen fungerade bra:
"Det är bra direktkommunikation här på!öretaget. Jag jobbar med
det jordnära, jag kör produktionen. Det är viktigt att man har
kontakt med ritningar och med programmering och med
administrationen. Det kan man ha här. Man kan påverka och
förändra. Man har lärt sig mycket om ekonomi. När man ser vad
man kan påverka kan man göra ett ryck och förbättra resultatet.
Därför var det bra med ekonomiutbildningen. som vi fick..."
Operatör, Högteknologiföretaget l

4 NC-operatörer arbetar med numeriskt styrda produktionssystem.
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" ...Olle (en internkonsult) kan ju dessutomförklara hur olika saker
iföretaget hänger ihop. Gruppen arbetar annars självständigt. Att se
till att det snurrar är det viktigaste jobbet. Driftstopp får inte
förekomma. Vi sköter det mesta kring maskinen själva."
Operatör, Högteknologiföretaget I
Vice VD och ekonomichef bekräftade:

"Vi har inte så starka chefer. Arbetsledaren, produktionsteknikern,
planeraren och ställaren delar liksom ut chefsskapet. Arbetsledaren
är mer en servicefunktion. Mycket utbildning har därför ägt rum,
också utanför arbetstiden. Det är ändå avgörande hur gubben därute
mår. Kunskap behövs, och status. Båda delarna ger motivation. Vi
prioriterar därför produktionen."
Exempel 2 I Monteringsindustrin, (fabrik 2), hade industriarbetet
förändrats i stor utsträckning under en period om fem till sex år. Det
monotona industriarbetet hade ersatts av ett rotationssystem, så att
montören följde med produkten runt under alla produktionssteg.
Arbetet blev därmed mer varierande. Dessutom hade vissa arbetsuppgifter, som av tradition varit chefs- eller specialistuppdrag delegerats
till produktionsgrupperna. Grupperna tog ansvar för vissa personalfrågor, ekonomi, planering, kvalitetsarbete, produktionsutveckling och
liknande uppgifter, enligt ett specialdesignat system. För varje ansvarsuppgift operatörerna tog på sig fick de utbildning i ett till fem steg
(nivån eller svårighetsgraden kunde de välja själva) och de fick ett
lönepåslag.
En operatör berättade hur han därigenom sett nya sidor hos sig själv:

"Jag arbetar som målare av industridetaljer, men det roligaste har
varit att ta ansvar för personalfrågor och introduktion och
upplärning av nyanställda. Att man hade den talangen var ju en
doldis."
I monteringsföretaget hade avdelningschefen en stark ställning men
också här var förmannen/arbetsledaren avskaffad. Avdelningschefen,
som var första chefsnivå beskrev sin roll som att vara motor, ambassadör, konfliktlösare och informatör. Att stötta grupperna såg han som sin
viktigaste uppgift.
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Exempel 3. I Varuhuset hade man lagt ut planering av arbetstiden, av
kundaktiviteter och bemanning, på arbetsgruppen, samtidigt som deras
chefer fått ett utvidgat resultatansvar. "Det finns mycket som personalen
kan göra förutom att expediera kunder", sade företagets administrative
chef. "Vi utvecklar arbetet hela tiden i den här riktningen."
Exempel 4 I Underhållsserviceföretaget fick montörerna ett affärsansvar för sina projekt. De offererade ett pris till kunden och tog ansvar
för planering, genomförande, materialanskaffning osv. Denna
arbetsform beskrevs aven elmontör som mer intressant.
"Manförstår bättre vad man håller på med. Hur en vanlig elektriker
jobbar. Det kan ju också vara bra att veta om man skall jobba extra
någon gång..."

Delegeringen framtvingades enligt VD i detta fall av den överlastade
chefsrollen:
"Eftersom cheferna har ett resultatansvar, blir de tvungna att dela
upp detta ansvar vidare på de olika grupperna. Det är alltså så att
varje elmontör själv har fått lära sig att kalkylera och räkna på
jobben och att ta ansvar för planeringen. Förut skickades de bara ut
på förutbestämda uppdrag."

5.1.2

En kommentar

Undersökningsmaterialet indikerar således att sambandet mellan decentraliseringsprocesser och förändrade arbetsförutsättningar för medarbetarna inte är entydigt. En decentraliseringsprocess kan, men måste
inte, leda till en förändrad arbetssituationför medarbetarna. En tydligare förändring var istället, vilket diskuteras i nästa avsnitt, en stärkt
och förändrad chefsroll på operativ nivå. Denna förmodades i vissa fall
leda till en indirekt påverkan av medarbetarnas situation genom vidare
delegering.
Studien indikerar också att om decentraliseringen involverar
medarbetarna sker det främst genom en övergång från snävt
avgränsade och specialiserade arbetsuppgifter, i riktning mot ett
tvärfunktionellt "all-round" eller helhetsansvar.
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Det senare innebär dels arbetsrotation (möjligheter att rotera mellan
olika arbetsuppgifter inom det direkta arbetet) dels arbetsutvidgning,
dvs inslagen av indirekt arbete ökar (exempelvis kvalitetsarbete, administrativt arbete, planering, ekonomi, olika typer av kundkontakter,
inköp/materialrekvisitioner, anpassning av produktionsprocessen eller
personaldimensionering). Arbetsuppgifter av indirekt karaktär har
vanligen före decentraliseringen skötts av arbetsledare eller specialister"
Dessutom involveras medarbetarna mer aktivt i idegenerering.
problemlösning och utvecklingsarbete. Variationerna var dock
betydande mellan olika arbetsplatser, framförallt beroende på
verksamhetens skilda natur men också beroende på vilka val
förändringsaktörer gör.
Den utveckling, som skisserats ovan kommenteras inte mer ingående i
teoribildningen om decentralisering men tolkningen kan kopplas till
annan litteratur om arbetsorganisatoriska förändringar- eller om
lokala lärprocesser", vilka diskuterar förändringar i organisation med
utgångspunkt i arbetet respektive i behovet av problemlösning i
verksamheten.
B-situationerna pekar vidare på en direkt koppling mellan breddade
arbetsuppgifter, ökat ansvarstagande och ökade kunskapskrav.
Breddade arbeten synes innebära att medarbetarnas ansvarstagande ökar
- de måste i högre utsträckning göra egna val och prioriteringar.
Breddade arbeten förutsätter i sin tur breddade kunskaper och att göra
dessa val stimulerar lärande. Teoretiskt kan detta samband mellan
ändrade arbetsuppgifter och kunskapsförändringar även kopplas till
Kleins kunskapskurva och till teorier om lokala lärprocesser eller "selfdesigning organizations'', Se teoridelen avsnitt 10.1.1 - 2.
Utan att i detta fall kunna hävda empirisk mättnad, var det övervägande
intrycket att medarbetarna i de allra flesta fall uppfattade det som
positivt och engagerande att få mer av ett helhetsansvar. De tyckte sig
få ökat inflytande över de egna arbetsuppgifterna, och förstod bättre sin
egen roll i företaget. De ansåg att de lärde sig mer i arbetet och att det
var naturligt att ta del i problemlösning på arbetsplatsen (även om viss
kritik riktades mot bristande utbildning inför det nya).

5 Herbst (1976) Bergman (1987) Jönsson och Grönlund (1989). Se vidare teoriavsniU 10.1.6, 10.1.3
och 10.1.2.
6 Jönsson och Grönlund (1989), Cummings och Mohrman (1986) Se vidare teoriavsnitt 10.1.2.
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Personer i chefsställning hade också vanligen uppfattningen att
motivationen hos personalen ökade, och de ansåg dessutom att produktiviteten ökade. Att förändringar av det i B-situationen skisserade
slaget kan förväntas ge positiva effekter på arbetstillfredsställelse och
ökande produktivitet får också ett tämligen entydigt stöd i teori."
Huruvida breddade arbeten och utökat ansvarstagande infriar förväntningar om bättre förutsättningar för "företagsdemokrati" och "medinflytande" är en annan fråga. Den ovan skisserade förändringen torde
öka individens påverkansmöjligheter och kontroll över det egna
arbetet, och på den egna arbetsplatsen. Föreliggande arbete ger dock
inte tillräcklig grund för att diskutera huruvida detta i sin tur kan
innebära bättre förutsättningar för ett kollektivt arbetstagarinflytande
över företaget som helhet.f Med stöd i teori kan dock slutsatsen dras
att de i B-situationen förekommande arbetsförändringama åtminstone
inte är oförenliga med medinflytande i kollektiv/representativ mening.
Någon "automatisk" demokratisering av företaget till följd av
decentralisering skall man dock inte räkna med.

7 Srivastva et al (1975). Se vidare teoriavsnitt 10.1.3.
8 Jfr Aspling (1986) Gardell (1976). Se vidare teoriavsnitt 10.1.5.
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Som framgick i avsnitt 5.1 var förändringarna i personalens situation
inte entydiga. Personligen förvånades jag över att inte finna starkare
förändringar på denna nivå, då decentralisering så ofta sägs syfta till att
ge medarbetare ökat inflytande. I detta avsnitt behandlas däremot ett av
undersökningens tydligaste delresultat - de betydande förändringar i
arbetsförutsättningar och kravprofil för lokalt ansvariga chefer, som
sammanhänger med decentraliseringsprocesser.
Delresultat VII: Förändringar för lokala chefer
Lokalt verksamhetsansvariga chefer är nyckelaktörer i en
decentraliseringsprocess. De möts dels av stora förändringar i
arbetsuppgifter och ansvarsprofil, dels av nya kunskapskrav och
ändrade rollförväntningar. Deras chefsroll utvecklas i riktning mot
ett tvärfunktionellt resultat- och verksamhetsansvar för den egna
enheten.
En konsekvens av denna förändrade chefsroll är att ett
företagsledningskunnande utvecklas på verksamhetsnivån (ofta liknas
chefsrollen vid en småföretagare). En annan konsekvens är att
operativt verksamhetsansvar och ekonomiskt ansvar i praktisk
mening integreras. Förändringen kan också innebära att en växande
andel av långsiktigt, strategiskt arbete i praktiken kommer att äga
rum på verksamhetsnivå.
5.2.1

"Företagsledning" på lokal nivå

En decentraliseringsprocess tycks mest av allt vara en "chefernas
revolution". De lokalt ansvariga verksamhetscheferna pekades genomgående ut som nyckelaktörer i decentraliseringsprocesserna, ett intryck
som också kunde stämmas av både mot deras egna och deras medarbetares upplevelser och mot formellt genomförda förändringar. Dessa
chefer återfinns vanligen på de 1 - 3 nedersta hierarkiska nivåerna. I
materialet finns exempel på arbetsledare, distrikts- eller områdeschefer,
fabrikschefer, platschefer, butikschefer, projektledare, produktchefer
och avdelningschefer, som alla beskrivs ha småföretagarliknande roller.
Sådana chefsroller återfanns också - och då än mer renodlade - högre
upp i organisationen, till exempel hos divisions- eller dotterbolagschefer. I några organisationer kunde den stärkta generalistrollen
återskapas i flera led och återfinnas till exempel både hos
divisionschefen och hos fabrikschefen.

104

Decentralisering -förändring iföretag och arbetsliv

Förändringen i de lokala chefernas situation kan uppdelas i två
interrelaterade komponenter:
a) Deras arbetsuppgifter och ansvarsprofil breddas, vilket i sin tur leder
till krav på breddade kunskaper. (jfr medarbetarnas situation B
ovan).
b) De möter krav på en förändrad chefsroll där de förväntas agera
som "generalist", "entreprenör", "småföretagare" eller motsvarande,
Verksamhetschefernas arbete förändrades således från en avgränsad,
specialiserad chefsroll till ett helhets- och tvärfunktionellt ansvar för
den egna enheten. Chefen förväntades ta ansvaret för "alla" aspekter av
verksamheten, till exempel marknadsfrågor, kundkontakter, personalfrågor, kvalitetsarbete, frågor om inköp, produktionsutveckling och
produktutveckling. Dessutom tillkom ett ekonomiskt resultatansvar.?
Förändringsmönstren uppvisar en yttre likhet med det som skisserades
för medarbetare i B-situationen i avsnitt 5.1.1 ovan, dvs en breddning i
arbetsuppgifter. En viktig skillnad är emellertid att för cheferna
uttrycktes detta som ett personligt ansvar för helheten. Ansvaret (och
den åtföljande handlingsfriheten) var också villkorad mot att överenskomna mål kunde uppnås (målstyrning). Medarbetarnas arbetsbreddning, däremot innebar en lägre grad av risktagande, deras förändrade
arbetesuppgifter uttrycktes vanligen i termer av att medverka i (t ex
kvalitetsarbete), ta ökat ansvar för (t ex inköp eller kundkontakter)
eller ta fram underlag för (t ex administration eller planering).
Breddningen av chefernas ansvars- och arbetsprofil kompletterades
vanligen med en förändrad rollbeskrivning. För att klargöra förväntningarna användes ofta liknelser. Chefen skall fungera som en småföretagare eller entreprenör (varianter ur materialet: "VD på golvet"
"fabrikör", "affärsman/kvinna" "generalist", "självständiga ledare" "ha
helhetssyn", "ha helikoptersyn" m m). Liknelserna används inte bara av
överordnade nivåer utan också av cheferna själva.

"Varje gång jag skall ta ställning till ett nytt problem frågar jag
mig: Hur skulle jag göra om det här vore min egenfirma? Sedan
ger sig svaret ofta av sig självt."
Avdelningschef, Interna servicebolaget.
9 Resultatansvaret som en särskilt viktig aspekt av förändringenpå chefsnivå finner också stöd i
teori, se Östman (1977) och (1992), samt teoriavsnitt 8.2.5 - 8.2.7.
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Rollen som "småföretagare" i verksamheten medför vanligen också,
som påpekades ovan, en ändrad grund för utvärdering. Chefen möter
målstyrning som utvärderingsmetod, vilken avses ersätta olika former
av direkt styrning. Målet, som skall uppnås, är oftast formulerat i ekonomiska termer - ett avkastningskrav - men andra typer av resultat-mål
förekommer också. 10 Målstyrningsfilosofin brukar implicera att så
länge enheten uppnår överenskomna mål, beviljas chefen i stort sett
fortsatt handlingsfrihet.
Tre exempel på hur chefsrollen beskrevs:
"Allt ansvar måste ligga på butikscheferna. Profilering är oerhört
viktig i detaljhandeln. Därför måste cheferna inarbeta företagets
profil hos medarbetarna, som ju skallfatta massor med självständiga
beslut dagligen. Cheferna måste kunna informera och kommunicera.
Förr behövde butikschefen bara behärska den dagliga verksamheten
"att ha affär". Nu måste han/hon också kunna administration,
ekonomi, anställningsfrågor, lönefrågor och personalutveckling"
Förändringskonsult, Detaljhandelsservice.
"Det är helt nya egenskaper, som krävs av våra resultatansvariga
chefer. De måste bli bättre påföljande områden: Strategiskt
tänkande, intern marknadsföring och kommunikation, ekonomisk
styrning och uppföljning, affärsmannaskap och samarbete över
avdelningsgränserna. "
VD, Industrikoncern I

I monterin~sfabriken 1 var "fabrikörsrollen" ett exempel på en
generalistroll på arbetsledamivå: Varje arbetsledare skulle inom sitt
produktionsavsnitt känna sig som sin egen fabrikör. Detta innebar i
huvudsak att arbetsledaren (enligt dokumenterad
befattningsbeskrivning) skulle:
- ha resultatansvar och ansvar för produktivitet och kvalitet,
- vara kundorienterad och agera affärsmässigt,
- delegera i stor utsträckning och ta stort ansvar för
personalfrågor,
- ha en nyckelroll när det gäller kontakter med överordnade,
kunder, leverantörer, specialister m fl samt
- ta aktiv' del i utvecklingen av den egna avdelningen, självständigt
besluta om utvecklingsinsatser, medverka i rationaliseringar och
större investeringsbeslut.
10 Jfr diskussion i Olve och Ekström (1990). Se vidare teoriavsnitt 8.2.6
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Värt att notera är också att tankegångarna förutsätter en nära koppling
mellan arbetsuppgifter/ansvarsområde och ökade kunskaper. Behovet av
ändrade kunskaper kunde uttryckas som följer:
"1 början blev jag stressad för det var så mycket jag inte kunde,
ekonomi och försäljning till exempel. Men man lär sig. I höst skall
jag läsa företagsekonomi på kvällarna. Och jag har varit på en kurs
i säljteknik. "
Avdelningschef, Interna Service bolaget.
"Man kan i hög grad lösa de nya kraven genom utbildning av de
chefer vi har. Företagsledareförr i tiden var ju alltid
funktionschefer som blev VD, och det går att upprepa längre ned i
företaget. Om de utsätts för nya krav anpassar de sig snabbt."
Strategiansvarig, Kontorsvarukoncernen
"Man kan inte lösa det här behovet bara genom att utbilda de gamla
cheferna. De som är av den gamla stammen klarar inte de nya
kunskapskraven. Vi måste rekrytera nya personer också, de kan
fungera som "trendsetters".
Avdelningschef, Inköpsgrossisten.

Emellertid förutsätter inte rollförändringen och de ändrade
kunskapskraven att chefen måste utföra allt arbete själv. Men han eller
hon måste veta när specialkunnande behöver tillföras.
"Alla chefer kan ju inte själva klara av alla dessa arbetsuppgifter.
Men det är inte heller meningen. De kan använda företagets centrala
specialister - eller köpa in konsulttjänster utifrån om de föredrar
det. Poängen är bara att initiativet ligger lokalt. Det är inte längre
någon däruppe, som talar om vad som behöver göras".
Organisationsansvarig, Konsumentvaruföretaget

Den förändrade chefsrollen illustreras i figur 5.2 nedan.

107

Forskningsresultat: Nya arbetsrolleroch kunskapskrav

Ansvar för personal

Ansvar för
ekonomiskt
resultat

Kundmarknadsansvar

Ansvar för
kvalitet

Ansvar för
verksamhetens
utveckling,
ev ansvar för
strategiutveckling

o

~II>

~

Drift- och
verksamhetsansvar

Ansvar för dimensionering
...- av resurser och personal.

Verksamhet 1

Figur 5.2. Chefer på lokal verksamhetsnivå möter stora förändringar i
samband med decentraliseringsprocesser, med krav på helhetsansvar för
verksamhet och ekonomiskt resultat. Ett "företagsledningsliknande"
kunnande byggs upp.

5.2.2

Motsättningar i chefsarbetet

Den allmänna uppfattningen hos såväl policy- som verksamhetsaktörer
synes vara att chefsrollen på operativ nivå i det decentraliserande företaget är bättre. Den anses vara klarare, mer motiverande och skapa
förutsättningar för mer effektivt arbete. Det är lättare att utvärdera
företagets chefer.
Trots det framkom under det empiriska arbetet signaler om att dessa
chefsroller i sina framträdelseformer var långt ifrån okomplicerade. Jag
skall i det följande, som en kommentar till delresultatet, lyfta fram tre
svårigheter med den nya chefsrollen på verksamhetsnivå:
- En "rampljuseffekt" kan öka chefernas personliga risktagande.
- De höjda kraven synes sällan motsvarats av formella belöningar.
- Småföretagarliknelsen är alltför förenklad, vilket kan ge en känsla
av rolloklarhet.
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En rampljuseffekt
Den förstärkta chefsrollen leder till att verksamhetscheferna samtidigt
möter ökad uppmärksamhet från flera olika håll, en slags "rampljuseffekt" . Genom målstyrningsprinciper och datoriserad resultatmätning
förbättras möjligheten för överordnade nivåer att löpande kontrollera
och utvärdera chefens prestationer. Konsekvensen synes bli att chefer,
trots den ökande handlingsfriheten, kan känna sig i hög grad
övervakade:
I Kunskapsföretaget utarbetades ett ekonomisystem, som
möjliggjorde månadsvisa uppföljningar per projekt. En projektledare
kommenterade detta:
"Man är påpassad. Ledningen/år ju siffrorna direkt, och kan kasta
sig på snabbtelefonen och avkräva enförklaring."
Även sidoordnade kolleger synes få anledning att öka bevakningen av
varandras framgångar eller misslyckanden, vilket kom till uttryck i
flera fall. En slags tävlan mellan sidoordnade chefer kunde uppstå,
vilket, som en bolagschef påpekade "ju var själva poängen med decentraliseringen". Att chefen dessutom mötte ökande uppmärksamhet från
medarbetarna rapporterades också i några fall. Medarbetarna kunde
uppfatta verksamhetschefen som mer inflytelserik och ökade dänned
sina förväntningar på att han/hon skulle agera kraftfullt. Samtidigt
kunde uppmärksamheten från omvärlden öka. "Numera skall vi själva
svara på frågor, som tidigare informationsavdelningen skötte om, ta
emot studiebesök och kundbesök och annat. Ibland känner man sig som
en levande resebyrå", konstaterade en avdelningschef i Monteringsföretaget, fabrik 2.
De närmare konsekvenserna av denna uppmärksamhetseffekt har inte
undersökts, förändringen torde både kunna uppfattas som stimulerande
och pressande. Värt att notera är att de dubbla lojaliteter, som brukar
anses vara ett klassiskt chefsproblem , kan accentueras i en
decentraliserande organisation.
Belöningar åtföljer inte det ökade ansvaret
Ökande krav på chefsrollen till trots, ett genomgående intryck var att de
lokala verksamhetschefema sällan arbetar under förhållanden, som
skulle kunna kallas statusfyllda.
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Enkla arbetsrum och begränsade förmåner, var legio. Eftersom en
poäng med decentraliseringen är att flytta ned ansvaret, uteblir
befordran "uppåt" i hierarkin. Cheferna menade att deras lönenivå inte
påverkats nämnvärt av det ökade ansvaret (någon statistik över detta har
dock inte insamlats). Däremot var resultatbonussystem vanliga. "Vid
misslyckanden (eller otur?) ligger man alltså illa till", sade en
resultatansvarig produktionschef. Chefernas insats i fonn av personlig
och social prestige var däremot betydande - "Man löser inte problem,
man byter chefer", sade VD i Industriservice-företaget. Några
"fallskärmsavtal" eller "gyllene handslag" förekommer knappast på
denna nivå.
Situationen synes således, lite tillspetsat, vara den att ansvaret och
kunskapskraven har delegerats till verksamhetsnivån. Belöningarna
finns fortfarande i pyramidens topp.

"Småföretagare" eller anställd chef?
Trots att småföretagarliknelsen kan fungera som en metafor och vägledning i det dagliga arbetet, visar materialet också att småföretagarliknelsen leder fel i flera avseenden, vilket kunde ge chefen en känsla av
oklarhet och dubbla budskap. Några exempel på motsättningar:
- Verksamhetschefen förväntas i ökande utsträckning - liksom en
småföretagare - hantera affärsrisken. Överenskomna målsättningar
skall uppfyllas, även om faktorer utom chefens kontroll drabbat
verksamheten (förändrade marknadsförutsättningar, konkurrensförändringar el dyl) Men verksamhetschefen kan inte, som en
företagare, förfoga över vinsten, varken för eget bruk eller för att
återinvestera i verksamheten som buffert mot kommande nedgångar.
Han/hon saknar också företagarens rätt att till exempel tillfålligt
sänka avkastningskraven för att prioritera annan utveckling.
- Verksamhetschefen har ofta en kluven roll till sidoordnade kolleger
eller andra enheter i företaget. Chefen förväntas simulera en marknadsmässig och kalkylerande relation till kolleger, exempelvis genom
fingerade kund-/leverantörsförhållanden via interna marknader. Å
andra sidan förväntas cheferna "när så erfordras" samarbeta för
företagets bästa, varvid, får man förmoda, de marknadsmässiga
relationerna och de egna resultatkraven tillfålligt skall åsidosättas.
Dessutom kan relationen till kolleger kompliceras av konkurrens om
resurser, uppmärksamhet eller belöningar.
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Verksamhetschefens S k företagarroll är således långt ifrån renodlad
med avseende på relationen till interna kolleger. Han eller hon skall
balansera mellan rollerna som samarbetande kollega, kalkylerande
affärspartner och intern konkurrent.

Oklara ansvarsgränser ?
Sammanfattningsvis befinner sig lokala chefer i praktiken i en kluven
situation. Å ena sidan är signalerna klara och entydiga - chefs rollen bör
utvecklas i riktning mot en "småföretagarliknande" generalist. Å andra
sidan finns i organisationen starka krafter, som försvårar en sådan
övergång. Det är måhända oriktigt att ge dessa motsättningar och svårigheter allt för stark tonvikt, varför jag också har redovisat dem i en
kommentar, inte som ett självständigt delresultat. Trots allt var de flesta
jag mötte, inte minst cheferna själva, övertygade om den nya chefsrollens fördelar. När de framförde kritik mot brister i rollsituationen, var
det snarare över de friheter de /ännu/ inte hade, än över ovan skisserade
oklara signaler.
Däremot kunde jag återkommande iaktta att cheferna inte säkert visste
var deras befogenhetsgränser gick. De reagerade litet olika på denna
rolloklarhet, vissa tycktes bli osäkra och auktoritetsberoende medan
andra struntade i överordnade nivåer. Distriktschefen i industriserviceföretaget klargjorde med viss galghumor sin personliga policy:

"Hur min relation ser ut till övriga organisationen? Ja, jag känner
mig i stort sett som en egenföretagare. Den enda skillnaden mellan
mig och en riktig företagare är att jag så att säga har en lucka i taket
på mitt företag. Däruppe på vinden sitter huvudkontoret. Och jag
har med tiden lärt mig att det enda raka är att hålla takluckan
stängd. Gläntar jag på den aldrig så lite, så ramlar det ner en massa
skräp ..."

5.2.3

En kommentar

"Företagsledning" på lokal nivå?
Konstaterandet att chefer genom decentralisering får ett tvärfunktionellt "småföretagsliknande" resultatansvar är i sig inte nytt. Tankegången återfinns bland annat i flera av de i teoridelen citerade arbetena
(Edström, Edgren et al, Östman, Levinson, Vancil, m fl), vilket också
stärkt tolkningen av materialet.( Se teoriavsnitt 8.2.1 - 5).
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Det empiriska arbetet tyddliggör emellertid ytterligare några aspekter
på rollförändringen för lokala chefer, som inte lyfts fram i litteraturen:
Undersökningen visar att rollförändringen i sig är mycket betydelsefull
i decentraliseringssprocessen. Rollförändringen ändrar medarbetarnas
syn på sin chef, chefens syn på sig själv och ledningens syn på vad
chefen bör klara av. Rollbilder eller liknelser som "entreprenör" "småföretagare" etc, väcker på ett subtilt plan förväntningar på hur och i
vilken utsträckning en chef bör ta initiativ.
Undersökningen visar också att rollförändringen samtidigt förutsätter
förändrade kunskaper. Cheferna uppfattade förändrade kunskapskrav i
många avseenden och lade ned mycket arbete på att lära sig hantera nya
områden som personalfrågor, marknadsfrågor, kvalitetsarbete, utvecklingsarbete med mera. Ett intryck var att de kunskapsmässigt arbetade
på många fronter samtidigt.
Det empiriska arbetet lyfter vidare fram att rollbreddningen också
äger rum på lägre hierarkiska nivåer medan beskrivningarna i tidigare
teori främst avsett chefer på högre ledningsnivå, såsom divisions- eller
dotterbolagschefer. Den i detta arbete iakttagna förändrade chefsrollen
på verksamhetsnivå är intressant bland annat därför att formellt ekonomiskt resultatansvar nära sammankopplas med praktiskt, operativt verksamhetsansvar. Cheferna gör samtidigt ekonomiska och operativa överväganden. Så länge resultatansvariga chefer endast förekommer på
högre ledningsnivåer, (vilket till exempel kan vara fallet i en divisionalisering) är de ekonomiska övervägandena och det ekonomiska
handlingsutrymmet skilt från det operativa beslutsfattandet.
Den breddade chefsrollen på operativ nivå innebar också i vissa fall att
även långsiktigt och "strategiskt" utvecklingsarbete integrerades med
operativt arbete på verksamhetsnivån. Exempel fanns på utveckling av
nya produkter eller kundgrupper, nya personalstrategier och teknologisk omorientering, förlagda till den lokala nivån. Förändringarna var
av sådan dignitet att de (om de hade initierats av den centrala nivån)
utan tvekan skulle betecknats som "strategiska")! Även här skiljer sig
föreliggande arbete från flertalet teorier om decentralisering, vilka
vanligen betonar att även om en organisation är decentraliserad, har
företagsledningen initiativet och kontrollen över strategisk utveckling.
Jag återkommer till detta i avsnitt 5.5, som behandlar ledningsrollen i
det decentraliserande systemet, liksom i teoriavsnitt 8.2.12 och 10.1.7.

11 Hur begreppet "strategisk" kan definieras berörs närmare i kap 5.5.
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Hotet mot mellanchefen?

Även om decentralisering av flertalet aktörer anses ge bättre möjligheter till personlig utveckling, visar undersökningen att processen också
leder till ifrågasättande och avveckling av vissa mellanchefsbefattningar.
Delresultat VIII: Mellanchefsrollen ifrågasätts.
Decentraliseringsprocesser kan medföra ett hot mot mellanchefer
på någon eller några av företagets hierarkiska nivåer. Deras tidigare
yrkesroll ifrågasätts och deras tidigare arbetsuppgifter urholkas.

Det är inte ovanligt att detta tryck också leder till en avveckling av
vissa mellanbefattningar. Övergångsfasen tycks dock kunna vara
lång och kännetecknas av improduktiva personkonflikter, spänningar
mellan olika hierarkiska nivåer och får, i vissa fall, personligt
lidande till följd.
En exakt definition av "mellanchefer" är svår att ge. Aktörer i företagen använder vanligen benämningen om chefer i linjen, som har såväl
över- som underställda chefer. Beteckningen "mellanchef' används
vanligen inte för de resultat- och operativansvariga verksamhetschefer,
som diskuterades i föregående kapitel, även om också dessa rent formellt kan ha en mellanställning. Mellanchefens uppgift är istället att
samordna flera sådana chefer eller att utgöra en kommunikationslänk
mellan högre och lägre hierarkiska nivåer. Denna bestämning av mellanchefen får också visst stöd i litteraturen l medan till exempel i
brittisk forskning begreppet "middle management" även inkluderat
stabs- eller specialistchefer, med eller utan underställda chefer-,
Här använder jag begreppet "mellanchefer" för att beteckna chefer på
mellannivåer i linjen. Jag avstår från att nivåbestämma mellanchefen
hierarkiskt, eftersom befattningshavare i mellanchefens situation i det
empiriska materialet kunde återfinnas på såväl högre som lägre hierarkiska nivåer. Jag undantar dock personer, som arbetar i stabs- och speciaIistfunktioner, även om delar av resonemangen nedan kan vara tilllämpbara även för dessa kategorier. Typförändringar för stabs- och
specialistfunktionen beskrivs istället separat i nästa avsnitt (5.4).
1 Jeffmar, Christer och Lindestad, Lars, Chefmellan chefer: Om utveckling av chefsarbete och
kompetens på mellannivå.Rapport till Rådet för Tjänstemannautbildning inom Industrin, RTI,
Stockholm: 1987
2 Stewart, Rosemary, Choicesfor the manager:A guide to managerial work and behviour,
Storbritannien: McGraw-Hill, 1982.
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Faktorer bakom en urholkad mellanchefsroll

På attitydnivån är delresultatet väl underbyggt, då negativa attityder mot
mellanchefer befanns vara legio. Mellanchefer beskrevs som decentraliseringens förlorare, skildrades som "bromsklotsar" "informationsproppar", "utvecklingshämmande" m m. De framställdes ibland som
personer, som bevakar sina chefspositioner men inte behövs för att
verksamheten skall fungera. De "lägger sig i i onödan" och de "suger åt
sig makten". De "bevakar sina skrivbord" eller "hindrar en rak kommunikation med ledningen". Också personer, som själva befann sig i
mellanställning kunde framhålla att mellanchefen är på tillbakagång: "På
sikt fyller jag inte någon funktion, jag arbetar egentligen på att avveckla
mig själv".
Att ge hotet mot mellanchefen en tydlig gestalt var dock svårt, då
uppfattningarna sällan var klart underbyggda och då intervjupersoner
drog sig för att namnge lämpliga kollegor, som kunde intervjuas i detta
känsliga ämne. 3
På handlingsnivån kunde indikationen bättre underbyggas genom
uppföljning av vissa formella organisationsförändringar. I materialet
fanns återkommande exempel på att en eller flera chefsnivåer ifrågasattes och avvecklades i samband med decentraliseringsprocesser:
I Processindustrin II avskaffades en chefsnivå mellan arbetsledaren
och produktionschefen. Titeln var verkstadsingenjör, och personen
ifråga var i 45-årsåldern. Hans sidoordnade kollegor bedömdes också
vara ifrågasatta. Mellanchefen själv tycktes befinna sig i en svår
situation. Något år senare hade han börjat arbeta i ett annat företag.
I Monteringsfabriken 1 hade arbetsledarna gradvis avvecklats.
Förmansarbetet övertogs av produktionsgruppen och avdelningschefen var chef över flera sådana grupper. Resultatansvaret fanns
dock på nästa nivå - hos fabrikschefen, varför en viss spänning kunde
skönjas mellan avdelningschef och fabrikschef - en ytterligare
mellanchefskonflikt under uppsegling?
I Kunskapsföretaget avvecklades avdelningscheferna, som varit
sammanhållande för grupper med gemensamma specialiteter. Istället
blev varje projektledare resultatansvarig, och rapporterade direkt till
ledningsgruppen. De tidigare avdelningscheferna fick gå "ned" till
projektledarnas nivå, (en roll som dock följaktligen stärktes).
3 Tre personer (i olika företag) som befann sig i en fas av Personlig avveckling intervjuades.
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Mitt intryck var att avdelningschefernas kunskapsprofil i några fall
därmed också kom att nedtonas. Förlusten av den överordnade
ställningen tycktes tyvärr även urholka personens professionella
anseende.
I Serviceföretaget I var regionchefema på väg att avvecklas."Det
räcker med koncernledning och områdeschefer. De har ju dessutom
distriktchefer under sig", sade vVD på koncernkontoret.
I Energiföretaget II var en nivå mellan lokalkontoren och
divisionchefen på väg att avvecklas. "Det är tre regionchefer det
handlar om", berättade divisionschefen. "De är själva helt inställda på
att de inte behövs i längden. Åtminstone är det vad de säger till mig,
om det inte bara är läpparnas bekännelse".
I Elektronikindustrin II hade affårsområdesansvariga avskaffats,
vilket var den högsta ledningsnivån, näst VD.
Delresultatet får även stöd av tidigare diskuterade resultat, såsom den
ovan beskrivna rollförändringen för lokalt resultatansvariga chefer och
breddade arbetsuppgifter för medarbetare. När arbetsuppgifter, beslutsbefogenheter och kunskapsutveckling lokaliseras närmare den operativa
driften minskar behovet av överordnade beslutsfattare i flera led. Kunskapstillväxten lokaliseras till verksamhetsnivån och urholkas på mellanchefernas nivåer. Annorlunda uttryckt - det "förädlingsvärde" i form av
kunnande och beslutsbehörighet, som mellanchefer representerat urholkas.
Mellanchefemas konkreta arbetsuppgifter har vanligen legat i
gränslandet mellan strategiskt/policyskapande arbete och operativt
arbete. Stärkta roller för verksamhetsnivån bidrar till att detta
gränsland krymper. Delresultatet om frikopplad decentralisering
antydde också (avsnitt 4.1. ovan) att volymen chefsuppgifter av
"övergripande" karaktär inte är tillräcklig för att motivera ett stort
antal chefsnivåer.
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En av intervjupersonerna, chefsutvecklingsansvarig i Kontorsvarukoncernen gav en förklaring till det minskade behovet av mellanchefer:

"Oavsett verksamhetfinns egentligen bara ett begränsat antal
chefsuppgifter, att leda och samordna, sköta viss administration,
sätta målochfatta beslut, representera avdelningen, injormera,följa
upp och belöna personalen. Finns det många chefsnivåer blir det
konkurrens om vilken nivå, som sätter målen, som har sista ordet i
ett investeringsärende. som representerar avdelningen utåt. Den
konkurrensen brukar leda till en kamp mellan nivåerna, där en
vinnare så småningom utkristalliseras. Vem vinnaren blir bestäms
inte på rationella grunder, det kan bli den som har bästa kontakten
med ledningen eller personalen, den som har tillgång till rätt
information eller sitter på viktiga resurser. Eller den som
bestämmer sig för att köra över de andra".
Delresultatet stärks också av komponent 8 i typmodellen:
decentralisering förväntas leda till en "plattare" organisation (se kap
3.3.8). Olika aktörer arbetar för att minska antalet hierarkiska nivåer
och anser att en nivåreducering är ett av tecknen på att decentraliseringen "fungerar". Detta motiveras med ett rationaliseringsargument.
Färre beslutsnivåer anses öka snabbheten i organisationen. Det blir
möjligt att fatta mer korrekta beslut när beslutsnivå sammanfaller med
den nivå där problemen uppstår.
Den informationsteknologiska utvecklingen har också angivits som
kompletterande förklaring till trycket på mellanchefen, då den möjliggör direktkommunikation mellan ledning och verksamhetsnivå, utan
mellanhänder. Datorn ersätter i viss utsträckning sådant chefsarbete som
är av administrativ/kommunikativ karaktär." Mellanchefens roll som
informationsförmedlare urholkas.

4 Naisbitt, John och Aburdeen, Patricia, Re-inventing the corporation: Transforming your job and
your company for the new information society. New York: Wamer Books, 1985
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Fiiur 5.3. Decentraliseringen leder till en uppbyggnad av beslutsresurser, handlingsfrihet och kompetens på lokal verksamhetsnivå
(vl-v3). Detta skapar ett tryck på hierarkin som resulterar i att chefer
på någon eller några mellannivåer ifrågasätts.

5.3.2

En kommentar

En rad faktorer ger således stöd för att decentraliseringsprocesser
skapar ett tryck på mellanchefers roll, något som inte ingående
diskuterats i tidigare teori. Hierarkin utsätts för ett tryck då olika
aktörer arbetar för att platta ut organisationen. Detta tryck accentueras
av uppbyggnaden av kunskaper, ansvarstagande och handlingsfrihet på
verksamhetsnivå, särskilt av den förstärkta och kraftfulla chefsrollen på
lokal nivå. I takt med att verksamhetscheferna växer i sin generalistliknande roll blir mellanchefens förädlingsvärde eller kunskapsmässiga
bidrag allt mer oklart. Mellanchefens arbetsuppgifter urholkas och
ifrågasätts. Omvänt kan man konstatera att det inte är möjligt att ge
verksamhetschefer ett ökande ansvar för helheten i verksamheten, om
inte överordnade (eller i vissa fall underordnade) mellanchefers
inflytande minskar. De två rollförändringama förutsätter varandra.
Empirin visar också att det inte är möjligt att bestämma vilken eller
vilka hierarkiska nivåer, som kan drabbas av "mellanchefsdilemmat".
Såväl arbetsledare som höga företagsledningsbefattningar kunde beröras. Ingenting tyder heller på att organisationerna därmed skulle bli
"icke-hierarkiska" eller att alla hierarkiska mellannivåer ifrågasätts.
Hierarkin finns kvar men antalet nivåer minskar.
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Empirin visade också att förändringen inte behöver ske i stor skala. I
varje situation i exemplen ovan drabbades bara ett fåtal personer. Detta
kan för övrigt förklaras av decentraliseringsprocessemas partiella karaktär. En decentraliseringsprocess, som endast sker i en division eller
avdelning berör inte många personer samtidigt.> Sammantaget över tiden och över flera organisationer, däremot, kan sannolikt stora grupper
"mellanchefer" komma att stå till förfogande för andra arbetsuppgifter.
Slående i denna fråga har också varit att ämnet är brännbart. I stället
för ett tydligt förändringsmönster, där förväntningarna kommuniceras
öppet (vilket var fallet med de stärkta lokala chefsrollerna), tycks
förändringen på mellannivåer ske smygande och snarare uppfattas som
hotfull, med spänningar, maktkamper, rollosäkerhet OCll personkonflikter i spåren. Detta i sin tur kan ha bidragit till att skapa den många
gånger negativa bilden av mellanchefer som förlorare, bromsklotsar
mm.
De mellanchefer jag hade möjlighet att diskutera hotbilden med hade
blandade upplevelser. Några chefer drev förändringen själva för att
frigöra tid för viktigare arbetsuppgifter, eller för att verksamheten
skulle fungera bättre. Dessa personer hade också en klar bild av sin
framtid - en belöning väntade i form av intressantare arbetsuppgifter
eller befordran på annat håll. I några företag fanns speciella program
för att erbjuda mellanchefer alternativa utvecklingmöjligheter, program
vilkas effekt emellertid var svåra att bedöma.
I ytterligare något fall, däremot, innebar den förändrade mellanchefsrollen stora personliga svårigheter för de chefer, som åsidosattes utan
att kunna påverka utvecklingen.
Det finnas en risk att mellanchefsproblematiken glöms bort i ett i övrigt
dynamiskt och positivt förändringsskede i organisationen. I sådana fall
kan förändringen både vålla onödigt mänskligt lidande och improduktiva konflikter, som verkar hindrande i organisationen i övrigt. Problemen, som uppstod hade troligen i de flesta fallen kunnat undvikas genom bättre kommunikation mellan nivåerna, liksom genom medvetenhet
om mellanchefsdilemmat som en naturlig decentraliseringseffekt.

5 En artikel i Fortune (oktober, 1985) visade att mellanchefsdilemmat i USA kunnat anta större
dimensioner. Avskedanden av middle management räknades enligt artikeln i IO.OOO-tal personer i stora
företag som Kodak eller GM. Skribenternas tolkning var att detta var ett uttryck för ett omfattande
rationaliseringsbehov i stora organisationer. Rationaliseringspotentialen i produktion (blue collar
worker) var uttömd, turen har kommit till administration (white collar workers).

118

5.4

Decentralisering -förändring iföretag och arbetsliv

Kunskap till salu: specialistroll i förändring

Det empiriska arbetet indikerade att företagets funktions- eller
stabsspecialister möter en ny roll och nya arbetsförväntningar som en
konsekvens aven pågående decentralisering.
Delresultat IX: Förändringar för specialister
Decentraliseringsprocesser skapar ett tryck mot en förändrad
specialistroll som kännetecknas av att:

Sättet att utveckla specialistkunnandet förändras. Specialistkunnande
antages bäst utvecklas genom en nära verksamhetskontakt istället
för genom centralt placerad kunskapsuppbyggnad. Detta kan ta sig
uttryck i en utlokalisering av specialistfunktionema till
verksamhetsenhetema eller i att konsulttjänster utvecklas på uppdrag
av beställare på verksamhetsnivån. Kunskapsutveckling, som ej direkt
efterfrågas av verksamheten får mer begränsade resurser.
Sättet att överföra specialistkunnande förändras. Från det tidigare
prioriterade sättet att tradera kunnande baserat på hierarkisk
auktoritet (förmedlade via direktiv, normer, regleringar eller
förslag), traderas specialistkunnande via en marknad, extern eller
intern, (till exempel försäljning av konsulttjänster eller
servicekontrakt mot ekonomisk ersättning baserad på reella eller
fingerade marknadspriser).
Den typiska förändringen för specialistrollen går därmed i riktning
mot en konsultroll.
Med specialistfunktioner menar jag avdelningar eller funktioner, sidoordnade till linjen, vilkas arbete syftar till att stödja eller utveckla den
operativa verksamheten. Specialistfunktionema arbetar således vanligen
inte direkt mot externa kunder. Specialistfunktionemas exakta organisering varierar från företag till företag. Vanliga exempel är personalavdelningar, ekonomi/dataavdelningar, informations- marknads- och försäljningsavdelningar, vaktmästeri, inköp, juridik, konstruktion, FoUeller utvecklingsstaber och produktionsfunktioner, exempelvis produktions- material- och kvalitetsstyrning. Specialiseringen och arbetsuppdelningen under 1900-talet har lett till att specialistfunktionema och
staberna bemanningsmässigt ofta vuxit sig stora. De uppfattas ibland ha
"byråkratiska" inslag.
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Som framgår är funktionerna verksamma inom de mest skiftande
ärnnes- eller fackområden. Karaktären i deras arbete varierar i hög
grad, och deras status gentemot det övriga företaget varierar likaså.
Jämför exempelvis den status, som en finansavdelning har med den, som
tillskrivs vaktmästeriet. Stabs- eller specialistavdelningars uppdragsgivare kan antingen i första hand vara ledningen eller verksamhetsnivån. Undersökningsmaterialet visade också att uppdragens tidfrekvens
varierar. Vissa specialistavdelningar har regelbunden kontakt med den
operativa verksamhet (exempelvis löneadministration), andra är av
sällanköpskaraktär (exempelvis juridisk avdelning).

5.4.1

Underhållsservice i processindustrin - ett exempel

Specialistrollens typiska förändring mot en konsultativ inriktning var
tydligt urskiljbar, även om framträdelseformerna varierade. I vissa fall
var den nya rollen under diskussion, ibland var den beslutad och delvis
genomförd. Vissa specialistfunktioner arbetade sedan länge på konsultativ basis, med internprissättning, eller genom tämligen komplett
avknoppning till självständiga bolag.
I det följande belyses delresultatet med ett kort exempel från ett av de
studerade företagen - underhållsservicebolaget. Fallet visar i ett nötskal
många återkommande aspekter på problematiken.
I ett av undersökningsföretagen bedrevs metallbearbetning med ett
högautomatiserat produktionssystem. I samband med ekonomiska
svårigheter hade en decentraliseringsprocess initierats, där produktionscheferna blivit resultatansvariga med ett småföretagarliknande ansvar för sitt verksamhetsområde. Då verksamheten var
energiintensiv fanns bland annat en större specialistorganisation, som
svarade för elunderhåll. Denna underhållsavdelning hade tidigare
varit centralt placerad i företaget och haft befogenheter att efter egna
prioriteringar besluta om nivå och tillfälle för elunderhåll. De hade i
samband med förändringen, i likhet med andra stabsavdelningar
omvandlats till en intern konsultorganisation, Interna Servicebolaget.
Avdelningen hade "pseudo-bolagiserats", dvs den hade bolagsliknande rättigheter och skyldigheter, men inte status som egen
juridisk person. Moderbolaget ägde avdelningen helt.
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Underhållsserviceavdelningen skulle sälja sina tjänster internt, dels i
form av abonnemang, som produktionscheferna betalade för löpande
underhåll, dels i form av offertgivning i samband med tillfälliga
utvecklings- och konstruktionsuppdrag.
Varje elmontör hade ansvar för att sälja in och kalkylera sina
uppdrag, Avdelningscheferna samordnade montörerna och genomförde större förhandlingar och ramavtal. De inblandade parterna
hade kommit överens om att marknadspris sättning skulle tillämpas.
Marknadspriser kontrollerades mot konkurrenter utanför företaget.
Man hade också beslutat att underhållsservicebolaget hade rätt att
agera på den öppna marknaden. De kunde köpa in material utifrån
och anlita underleverantörer på den fria marknaden. Framför allt
kunde de sälja sina tjänster till utomstående företag.
Produktionschefen i en av metallbearbetningsanläggningarna berättade (kanske anekdotiskt?) hur spelreglerna förändrats, enligt hans
uppfattning till det bättre, som följd av decentraliseringen.
"! det gamla systemet hade vi (i linjen) inte mycket att säga till om.
Jag minns när vi hade en stororder en gång, som vi fått i hård
konkurrens och där just leveranstiden var av avgörande betydelse.
När vi som bäst höll på och producerade kom en av underhållsspecialisterna in i fabriken. Han rotade runt lite, visslade en stump
och slog så av strömmen. Hela anläggningen började kallna. Vad i
allsin dar gör karln? Jo underhållsavdelningen hade bestämt att de
skulle ha elunderhåll den här veckan, för det passade så bra i deras
planering"...."Numera är det vi (resultatansvariga), som bestämmer
när underhållet skall göras. Vi beställer hit dem när det passar oss,
om det så skall bli på julafton."

På underhållsserviceavdelningen intervjuade jag VD, två
avdelningschefer, arbetsledare och tre elmontörer, i syfte att fånga
deras uppfattningar om förändringen. Intervjupersonerna var
övervägande positiva och menade att förändringen gav bättre
produktivitet och var mer utmanande. (Några specialister hade dock
slutat på företaget, enligt kvarvarande bedömare eftersom de var
negativa till förändringen.)

Forskningsresultat: Nya arbetsrolleroch kunskapskrav
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En arbetsledare menade att arbetsmetodiken utvecklades:
"Man ser flera bitar nu, sätter saker och ting i relation till vad det
kostar. Vi brukade producera ett skåp själva. När vi räknade på det
visade det sig att det kostade 6.000 kronor. Men man kunde köpa ett
nästan likadant skåp på varuhuset/ör 500 kronor."

En elmontör berättade:
"Att vara ute på andra företag lär oss en hel del. Vi kommer i
kontakt med hur andra arbetar. Det man lär sig på det viset kan man
ju sedan ta hem till firman. Så tycker jag att jag har lärt mig mer
om hur en vanlig elektriker arbetar. Det kan ju också vara bra att
veta om man skulle ha eget."

En avdelningschef kommenterade:
"Vi tyckte att det var spännande och roligt att fungera som ett eget
bolag. Och vi blev stolta när det visade sig att man kunde sälja
underhåll externt, utanför fabriken. Det visade sig att Asea härute
behövde köpa underhåll av oss. Och det gav ju oss en möjlighet att
visa vad vi gickför". Att arbeta med externa kunder tycktes också
ha stärkt underhållsavdelningens självkänsla och förhandlingsläge
gentemot linjen. På min stickfråga svarade han att "Säger han att vi
skall jobba på julafton? (skratt) Ja, det fick allt bli en
förhandlingsfråga. Vi har ju andra kunder också ..."

En kritisk synpunkt var rädslan att underhåll skulle komma att
nedprioriteras med förödande konsekvenser på längre sikt. En
arbetsledare var bekymrad över att produktionscheferna inte alltid
förstår hur viktigt det är med underhåll:
"Har de en kärv budget, är underhållet detförsta de drar ned på. De
tror visst att det räcker om man virar runt lite eltejp, så håller det
ett år till".

En avdelningschef var visserligen nöjd med kostnadmedvetenheten
och affärskopplingen, som han menade hade förbättrats, men
bekymrad över att säljkunnande inte alltid gick hand i hand med
yrkeskunnande:
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"Nu räcker det inte bara att kunna specialistområdet utan man måste
också kunna sälja in sina tjänster. Men där spelar personligheten en
stor roll. Jag har märkt att vissa av mina killar som är mer säljande
alltidfår leverera mer än en surmulen individ. Men manfunderar
ju om vår duktigaste elkonstruktör verkligen också skall behöva
vara en lysande säljare?"

5.4.2

Om attityder till konsultrollen

Attityderna till konsultrollen var i det empiriska materialet blandade.
Verksamhetsaktörer (särskilt resultatansvariga chefer) ansåg att utvecklingen var principiellt riktig, med motiveringen att de som är nära
slutkunden och har resultatansvaret skall kunna påverka vilken service
och vilket stöd de behöver. De vill också ha rätt att säga nej till sådant,
som de uppfattar som intrång i deras verksamhet. En försiktig bedömning är också att ledningspersoner vanligen delade dessa chefers ståndpunkt. Bland specialisterna förekom naturligt nog mer blandade uppfattningar. Vissa specialister uppfattade den nya rollen som hotande, de
skulle föredragit en hierarkiskt överordnad, auktoritetsbaserad relation
framför en relation baserad på marknad och frivillighet. De befarade att
- deras professionella kunskaper skulle urholkas genom konsultrollen:
"Vi på personalavdelningen såg på utvecklingen med skräckblandad
undran. Centralt blev det ytterst få specialister kvar. Vissa av oss
skulle bli personalansvariga på de olika enheterna. En del skulle
förmodligen helt enkelt få gå. I vilket fall som helst skulle vårt
professionella gäng skingras. ...Och man behöver ju ha kollegor
omkring sig om man skall utvecklas rent professionellt".
Personalchef, Industrikoncern II
"Det där med att sätta staber på (konsultibolag skall man inte ha
för höga tankar om. Det är givetvis ingen som tror att man skall
arbeta bättre. Det är bara ett mindre diskret sätt att avveckla dem".
Ekonomichef, Försäkringsbolaget I
"Problemet att vara internkonsult i utbildning är att cheferna (dvs
de interna kunderna, min anm) inte vet vad de behöver. Just nu vill
de ha Time Management-kurser, och det kan de köpa av någon
småskuttkonsult på stan. Jag ser ju att de skulle behöva betydligt
mer genomgripande utvecklingsinsatser än så. Program som skulle
bli lite smärtsamma och inte helt popoulära."
.
Personalchef, Serviceföretaget II
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En personaldirektör i ett byggföretag var en smula bitter:
"Här har man hela sitt liv jobbat för att få en position där man kan
påverka företaget och arbeta för personalfrågor, som är så viktiga.
Och nu, nästan pensionsmässig, har man äntligen nått toppen och
skulle kunnafå igenom sina ideer. Men, swisch då vänder de på
alltihopa, så man får börja om från botten igen..."
Personaldirektör, Byggföretaget.

Emellertid förekom också, liksom i exemplet från underhållsföretaget,
positiva attityder till den konsultativa specialistrollen. Det föreföll
särskilt gälla när förändringen hade hunnit verka under flera års tid,
och det nya rollmönstret hade stabiliserats. I fallet underhållsbolaget
hade man även en drivande chef i konsultorganisationen, som medvetet
bearbetade rollförändringen. De positiva attityderna hos aktörerna inom
underhållsbolaget kan även bottna i att deras produkter (tjänster) var
odiskutabelt betydelsefulla för basverksamheten, varför deras roll inte
ifrågasattes per se.
Betydelsefulla produkter, starkt ledarskap och tid att lära in förändringen kan således vara faktorer, som mer generellt skapar positiva attityder
till konsultrollen, men data är inte tillräckliga för att stabilisera den
bedömningen. De specialister, som var positiva uppfattade den
konsultativa rollen både som intressant/utmanande och mer ändamålsenlig. De kunde, liksom aktörerna i underhållsservicefallet, anse att den
marknadsbaserade specialistrollen dels gav dem ett bredare och mer
verksamhetskopplat lärande, dels främjade deras professionella utveckling och kunskaper:
"Nej jag kan inte tänka mig att mitt arbete skulle gå att utföra om
jag satt på huvudkontoret och tänkte. Det är när jag är därute med
personalen, står och skär citroner i köket eller så, som jag förstår
vad de behöver för utbildning".
Intern utbildningskonsult, Rederiföretaget.
"Det enklaste vore förstås om jag fick utveckla systemen i lugn och
ro och sedan gå ut och tala om för dem hur de skall använda dem.
Men så kan man inte jobba här. Och kanske är det lika bra. Man
märker faktiskt att det kan löna sig att arbeta ihop med användarna
när vi bygger systemen. Kreativiteten ökar. Det är väl helt enkelt
så att när flera tänker - då blir det mer tänkt."
Administrativ chef, Varuhuset I
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Figur 5.4. Decentraliseringsprocesser ger upphov till och förutsätter att
sidoordnade specialister förändras i riktning mot en konsultativ roll.
Denna innebär ökade krav på marknadsföring, service och försäljning,
ofta i konkurrens med andra företag.

5.4.3

En kommentar

Specialiskunnandets roll i företaget - Två alternativa teorier:

Exemplen ovan illustrerar den samtidiga förekomsten av två alternativa
och tämligen oförenliga grundteorier om hur specialistarbete bäst bör
bedrivas. Den ena tankegången, "Teori [" sammanhänger (något förenklat) med en centralstyrd funktionsorganisation och den andra,
"Teori [[", hör samman med den decentraliserade organisationen.
"Teori I" antar att specialistkunnnande bäst utvecklas om det samlas på
en central funktion. Detta möjliggör ett professionellt utbyte mellan
specialister och underlättar kvalificerad och långsiktig kunskapsbevakning. Eftersom sådant specialistkunnande anses vara mer kvalificerat
drar förespråkarna av "Teori I'' slutsatsen att det också bör vara hierarkiskt överordnat i förhållande till lokala verksamheter, som inte har
samma resurser till kunskapsbyggnad.
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Överordningen ger vid handen att specialistkunnandet bäst traderas via
någon form av direktiv, normer eller rekommendationer (ibland förpackade och förankrade i mer säljande form). Den alternativa grundteorin,"Teori II", antar istället att specialistarbete bör vara direkt
kopplat till verksamheten för att bli meningsfullt. Därför bör specialisten arbeta nära verksamheten, och utveckla insatser eller aktiviteter
tillsammans med verksamhetsaktörerna. Eftersom verksamhetsnivån
representerar kundbehoven behöver man inte särskilt värna om sådan
kunskap, som inte efterfrågas inom organisationen.
"Teori II" kan anklagas för att vara kortsiktig men anhängarna av den
hävdar tvärtom att den är långsiktig. Fler ideer och utvecklingstillfällen genereras i den miljö där insatserna skall prövas. Verksamhetsorienteringen kan ge innovationer och nyskapande, som inte skulle
kunna åstadkommas om specialisterna satt på sin kammare och tänkte.
Eftersom förespråkarna för "Teori II" antar att det ytterst är marknadsbehov , som motiverar företagets verksamhet, ser de också att en naturlig form för tradering av specialistkunnandet är via marknaden.
Kunnandet säljs via konsultuppdrag.
Decentraliseringsprocesser tenderar att favorisera "Teori II" - på gott
och ont. Övergången innebär gradvis ökande tilltro till verksamhetskopplad utveckling av kunskap, och till kunskapsöverföring via marknadskontrakt. Framträdelseformema är dock inte renodlade, de två
teorierna kan leva sida vid sida, t o ffi hos en och samma individ.
Arbetsfördelning mellan linje och stab - en klassisk fråga

Diskussionen om ansvarsfördelningen mellan linje och stab är förvisso
inte ny. Delresultatet ovan kan kopplas till många organisationsteoretiska arbeten, från tidigt 60-tal och framät''- liksom till flera arbeten,
som refereras i teorikapitlet (se teoriavsnitt 8.2.2 -8.2.5). Diskussionen
får emellertid även stöd i en nyare empirisk undersökning av huvudkontorsfunktioner i 26 svenska koncerner? Fredriksson och Skarin
visade att specialistfunktionernas arbetsuppgifter kan sorteras in i tre
kategorier: Service, Support och Stab.
6 Se t ex Rhenman et al (1963) där en övergång från en auktoritativtill en rådgivandeoch stödjande
stabsroll diskuterades, liksom nyare arbeten som Mintzberg (1983), se fotnot nedan.
Rhenman, Eric, Strömberg,Lennart och Westerlund, Gunnar. Om linjeoch stab: en studieom
konfliktoch samverkan ijöretagets organisation. Stockholm:företagsekonomiska
forskningsinstitutionen vid Handelshögskolan i Stockholm, 1963.
7 Fredriksson,Lars och Skarin, Ulf: Frånservicestaber till staboch service - Centrala staberi 26
svenskaindustriföretag - en empiriskstudie. Uppsats Handelshögskolan i Stockholm, 1987 (jfr även
avsnitt 8.2.12).
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Stab utför arbete på företagsledningens uppdrag, arbetar exempelvis
med uppföljning och kontroll. Service ger direkt service åt linjeverksamheten (exempelvis löneutbetalningar, vaktmästeri, administration och löpande inköp). Support har en konsultativ roll åt linjeverksamheten - och ställer till förfogande expert- eller specialistkunnande, som mer sällan efterfrågas (exempelvis juridisk expertis,
utbildningsprogram och kvalitetsstyrning)", Författarna fann i
undersökningen att stabs- konsult- och servicerollerna tidigare ej
särskiljts inom specialistfunktionema, men att decentraliseringstendenser i de undersökta företagen ofta medförde en renodling av de
ovan föreslagna rollerna. De fann också att en sådan renodling ofta
sammanhängde med en organisatorisk omstrukturering av specialistfunktionerna. Stab orienterades tydligare till ledningsfunktionen,
Service utlokaliserades ofta tilllinjeverksamheterna eller omvandlades
till serviceföretag. Support organiserades oftare som fristående
konsultbyråer. Fredrikssons och Skarins resultat i stämmer väl med
urskiljbara mönster i mina empiriska arbeten och har också stärkt
tolkningen, särskilt beträffande framväxten aven konsultativ roll
("Support").

Decentralisering förutsätter ömsesidiga rollförändringar
Även om grundtanken att specialistfunktioner skall vara rådgivande,
således inte i sig är ny, kan detta arbete bidra genom att på empirisk
grund tydliggöra och utveckla mönstret. Särskilt vill jag framhålla
följande aspekter:
Det empiriska arbetet visade att den förändrade specialistrollen på ett
naturligt sätt sammanhänger med decentraliseringsprocesser. Undersökningen visade också att den förändrade chefsrollen på verksamhetsnivå förutsätter en ändrad specialistroll och vice versa. Decentralisering
äger rum endast i den utsträckning som dessa rollförändringar börjar
fungera.
Uppbyggnaden av kunskaper och beslutsresurser på verksamhetsnivå,
skapar ett tryck på specialistorganisationerna. Dels minskar behovet av
sidoordnade specialister, åtminstone för enklare ärenden. Dels förutsätter den stärkta chefsrollen på verksamhetsnivå att specialister arbetar
konsultativt. Om specialistfunktioner kan ingripa auktoritärt i de lokala
chefernas verksamhet urholkas den praktiska betydelsen av deras
resultatansvar och målstyrningen som kontrollmekanism åsidosätts.
8 Jfr även Mintzberg (1983) (op cit), Mintzberg skiljer mellan Staff och Support, beroende på
uppdragsgivare. Staff arbetar åt ledningen, Support arbetar åt linjen.

Forskningsresultat: Nya arbetsroller och kunskapskrav

127

Sett ur specialisternas perspektiv, å andra sidan, är den konsultativa
rollen omöjlig om kunderna (cheferna) inte har möjlighet att fatta
ekonomiska beslut och inte har de kunskaper, som krävs för upphandling av konsulttjänster. Det empiriska arbetet lyfter således fram att de
två rollmönstren sammanhänger intimt med varandra, de samtidigt
förstärker och förutsätter varandra.
Tydligt i detta arbete har också varit att förändringen inte bara berör
specialister på företagslednings- eller huvudkontorsnivån, utan samma
utveckling möter även specialister längre ned i hierarkin, såsom specialister på region-, divisions- eller områdesnivå. T o m. arbetsledaren i
processindustrin (jfr kap 5.2.1) ställde krav på att de specialister han
samarbetade med (kalkylerare, produktionsutvecklare, planerare,
kvalitetsutvecklare m fl) skulle övergå till en konsultativ och rådgivande
roll, för att ge hononl bästa service i hans ansvar för produktionen.
För specialisterna som personer ställer övergångssituationen krav på
träning i en konsultativ marknadsanpassad roll. Ett intryck från intervjuerna var att specialisternas rollträning och kunskapsförändring sällan
gavs samma uppmärksamhet, som riktades mot verksamhets-ansvariga
chefer. Denna specialisternas brist på lärtid kunde resultera i de fortsatte att arbeta som förut, vilket snabbt kritiserades av verksamhetscheferna. Om den stärkta chefsrollen utvecklas snabbare än den konsultativa
specialistrollen tenderar cheferna att tröttna. De väljer snart att köpa
tjänster hos konsultföretag på den fria marknaden.
Särskilt det marknadsmässiga förhållandet oroade följaktligen många
bedömare i specialistställning. Deras argumentionen var dubbelriktad.
De framhöll att resultatansvariga chefer/verksamhetsaktörer inte var
kompetenta att köpa specialisttjänster, utan var benägna till kortsiktigt
tänkande och föredrog behagliga om än kanske "ytliga" produkter. De
menade också att duktiga specialister ofta var dåliga säljare med följd att
deras i sig värdefulla kunnande inte nådde ut.
Iakttagelsen om ömsesidigt förändrade roller och kunskapsmönster
mellan specialister och lokala chefer väcker en rad viktiga frågor, som i
dagsläget inte kan besvaras. Finns det en risk att specialisterna vid en
övergång till "Teori II" urholkar sina sakkunskaper eller kan dessa
tvärtom utvecklas ytterligare av de nya förutsättningarna? Minskar
kvalifikationsnivån på kunskapen när den utsätts för marknadskrafter?
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Är det riktigt att verksamhetschefer tänker kortsiktigt och att specialister är dåliga säljare, eller har man bortsett från båda parters
möjligheter till lärande i en ny situation? Hur kan i så fall inlärning i
den nya situationen främjas? Blir den "nya" typen av kunskap verkligen
mer ändamålsenlig (till exempel i meningen att företagets slutprodukter
utvecklas i positiv riktning)? Är den konsultativa specialistrollen
lämplig för alla slags kunskapsområden, eller bör olika slags kunnande
organiseras olika?
Behovet av ytterligare forskning om förändringar i kompetensmönster
är stort. Att organisera stabskunnande rätt kan ha stor betydelse för
företagets effektivitet och utveckling av kompetensbasen.
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Företagsledningsfunktionen i decentraliserade
företag

Som framgått i detta kapitel ger decentraliseringsprocesser gradvis
upphov till en ändrad balans mellan olika aktörer i företaget. En
breddning i arbetsuppgifter/ansvar och ökande kompetenskrav på
verksamhetsnivån kännetecknar materialet, särskilt manifesterat genom
en stärkt chefsroll på lokal nivå, liksom en tendens till minskat inflytande från mellanchefsnivåer och en förändrad inflytandestruktur från
specialistfunktionema, vilka utvecklas i riktning mot en konsultativ roll.
Avsiktligt har yrkes- och rollförändringama presenterats i ordning från
verksamhetsnivå och uppåt i hierarkin, i syfte att illustrera det iakttagna
förändringsmönstret mot en verksamhetsorientering (som berördes i
avsnitt 3.4 och som jag återkommer närmare till i kap 7).
I detta avsnitt behandlas slutligen "pyramidens topp", dvs ledningsfunktionen i decentraliserade företag granskas. Hur kan decentraliseringsprocesser påverka företagsledningsfunktionens arbetsuppgifter,
rollförväntningar och inflytandestruktur?

En avgränsning är dock nödvändig. Ledningsfunktionen i en större
organisation kan betraktas ur två olika synvinklar. Dels fyller ledningen
en roll som representant för huvudmännens intressen, där deras uppgift
är att avspegla styrelsens krav och förväntningar (i första hand avkastningskrav) och förmedla dessa krav vidare·mot organisationen. Dels
fyller ledningen en roll gentemot företagets anställda, chefer såväl som
medarbetare. I denna roll fungerar ledningen som överordnad instans,
som förebild, motor, ledare och högsta chef i verksamheten och i
vardagen.
I detta arbete har jag inte studerat huruvida ledningens ställning i
förhållande till styrelsen/huvudmännen påverkats, utan fokuserat på
företagsledningsrollen i förhållande till chefer och medarbetare i
organisationen.

5.5.1

Två motstridande resultatindikationer

Beträffande ledningens roll i decentraliserande företag, ger undersökningsmaterialet, (liksom var fallet beträffande medarbetares situation)
upphov till två delvis motstridande indikationer. Dels synes ledningens
roll och betydelse i organisationen förstärkas, dels, (paradoxalt nog)
försvagas:
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Delresultat X: förändringar för företagsledningen
Delresultat X:A - En stärkt ledningsroll. Företagsledningen anses av
dem själva och oftast även av verksamhetsaktörer och specialister få
en starkare roll och ett starkare inflytande över företaget genom decentraliseringsprocessen. Särskilt anses de ha god ekonomisk kontroll
över företaget samt initiativet och huvudinflytandet över strategioch målformuleringsprocessen.
Delresultat X:B - En försvagad ledningsroll. Å andra sidan kan
decentraliseringen med en åtföljande verksamhetsorientering leda till
en kompetens- och insynsmässig avskärmning av lednings- och
policynivån från verksamhetsnivån och i praktiken en delegering av
strategiskt ansvar.
En sådan avskärmning torde på sikt kunna minska ledningens
möjligheter till initiativ i strategi- och målformuleringsprocessen.
Denna indikation torde också peka i riktning mot en förändrad
ledarroll.

Delresultat X:A En stärkt ledningsroll
På attitydnivån bekräftas återkommande bilden att företagsledningen är
starkare och mer betydelsefull i en decentraliserad organisation. Ett
argument bakom tankegången är att ledningens initiativ och inflytande
över strategi- och målformuleringsprocessen ökar, eftersom ledningen
genom sin hierarkiskt överordnade placering har en överblick, helhetssyn och möjligheter till omvärldsbevalming,---s-em- lokala, operativt
ansvariga cheferna saknar. Av samma skäl är ledningen särskilt viktig
för att initiera eller driva utveckling av mer långsiktig karaktär. Lokalt
ansvariga chefer förmodas vara mer intresserade av verksamheten på
kort sikt. Ledningens strategiska överblick ger dem också en unik
position vad gäller samordning mellan enheter, som annars skulle vara
isolerade från varandra. Personer i företagsledande ställning gav ofta
uttryck för en känsla av ökad status och god kontroll. De poängterade
att de inte /längre/ har någon anledning att ingripa i det operativa
arbetet. Deras roll är i stället att skapa förutsättningar för detsamma
genom att formulera övergripande mål och riktlinjer och att stötta och
utveckla företagets chefer. Denna uppfattning återfinns vanligen framförallt på lednings- och policynivå men föreställningen bekräftas och
understryks även på verksamhetsnivån, särskilt hos resultatansvariga
chefer.

Forskningsresultat: Nya arbetsroller och kunskapskrav

131

Ett andra viktigt argument bakom den stärkta ledningsrollen är att
ledningen genom resultatstymingen och utnämnandet av resultatansvariga chefer får bättre möjligheter till uppföljning och kontroll. Denna
uppföljning är i första hand av ekonomisk karaktär och sker genom
nyckeltalsstyrning.? Den tekniska utvecklingen på ADB-sidan har spelat en stor roll i denna fråga. 10 Chefer på verksamhetsnivån pekade på
hur de var föremål för ständig utvärdering och kontroll, via datasystemen, men samtidigt hur de själva fick bättre feed-back och bättre
kontroll:

"Organisationen blir lättare att kontrollera. Man ser vilka delar
som går bra och vilka som går dåligt. Det gäller både hur VD kan
kontrollera oss, och hur jag kan kontrollera projektledarna. Organisationen blir helt transparent."
Bolagschef, Högteknologiföretaget II
Med utgångspunkt i ledningens förstärkta initiativmöjligheter i frågor,
som rör strategi och kontroll spelar heller inte decentralisering eller
centralisering någon avgörande roll för ledningsfunktionens ställning i
företaget. Ledningen kan delegera operativa arbetsuppgifter eller avstå.
De kan också åter centralisera tidigare delegerade beslut. Oavsett grad
av delegering behåller de den ekonomiska kontrollen och initiativet i
strategiska frågor. Ledningen framstår snarare som starkare i en decentraliserad organisation, eftersom kontrollsystemet medger snabb
uppföljning och god överblick över organisationen.
De framväxande resultaten i detta arbete gav delvis stöd för denna bild.
Många aktörers uttalade uppfattningar och attityder bekräftar ledningens initiativ och suveränitet, vilket snarast indikerar en stärkt ledningsfunktion till följd av decentralisering. Delresultatet får också starkt stöd
i teori, särskilt den, som redovisas i perspektiv l. (teorikapitel 8).
Ledningen är i denna teori en självklar huvudaktör i strategi- och
målformuleringsprocessen och har god ekonomisk kontroll över
verksamheten.

9 Denna aspekt diskuteras även närmare i teorikapitlet, avsnitt 8.2.6 - 8.2.7.
10 Återkommande kunde konstateras att decentralisering och utveckling av nya ekonomi/styrsystem

gick hand i hand. I den tidiga empirin (1983-85) nämndes ofta krånglande eller olämpliga datorlösningar
som en komplikation vid decentraliseringsarbetet, medan mot slutet av 80-talet dessa problem inte
tycktes vara lika dominerande.
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Delresultat X:B
Motindikation: En urholkadföretagsledarroll
En tolkning av materialet i sin helhet ger emellertid också belägg för en
motstridande indikation. Decentraliseringen med åtföljande verksamhetsorientering tycks kunna leda till en kunskaps- och insynsmässig
avskärmning av lednings/policynivån från verksamhetsnivån. En sådan
avskärmning torde visserligen inte minska ledningens möjligheter till
ekonomisk uppföljning och kontroll men däremot minska ledningens
möjligheter till initiativ i strategiska frågor samt ställa nya krav på
företagsledningsfunktionen.
Av speciellt intresse i detta sammanhang är tre av de delresultat, som
presenterats tidigare:
- Förekomsten av selektiv decentralisering (kapitel 4.3 ovan).
- En verksamhetsorientering med en koncentration av handling,
lärande och ansvar på den lokala verksamhetsnivån. (kapitel 3.4
ovan).
- En ny chefsroll på verksamhetsnivå (avsnitt 5.2 ovan)
Låt mig föra diskussionen utifrån dessa faktorer.
Decentralisering av "oviktiga" frågor?
Delresultatet om selektiv decentralisering pekade på att ett renodlat
företagaransvar sällan eller aldrig förekom hos chefer, trots att rollbilden "företagare" användes. Indikationen visade att vissa typer av
arbetsuppgifter snarare tenderade att centraliseras: finansiering,
ekonomisk kontroll, chefstillsättningar, samt vad som något oprecist
brukade benämnas "övergripande", "långsiktigt" eller "strategiskt"
ansvar.
Exakt vad strategiskt arbete innebär är svårt att bestämma. Företagsaktörer använder ofta ordet strategisk för att beteckna "kritisk" eller
"avgörande" för verksamhetens överlevnad. Begreppet strategiskt har
också med tidsaspekten att göra - långsiktiga frågeställningar anses vara
mer strategiska än kortsiktiga arbetsuppgifter - liksom med grad av
originalitet - strategiska förändringar brukar anses förknippade med
någon form av nytänkande.
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Vidare brukar strategisk antas beröra företaget som helhet. I begreppet
kan också ligga en bestämning av status eller hierarkisk position.
Strategiska uppgifter kan per definition vara sådana, som sköts av
företagsledningen. 11
Begreppet selektiv decentralisering brukar beteckna att trots decentralisering av operativa frågor har strategiska frågor snarare centraliserats. Därav har slutsatsen dragits i tidigare forskning att i praktiken
innebär decentralisering att de riktigt viktiga arbetsuppgifterna aldrig
delegerats 12.
Det empiriska arbetet gav viss grund för att ifrågasätta denna i sig så
rimliga slutsats. De uppgifter, som decentraliserades, berörde mycket
riktigt i första hand den operativa verksamheten; kund/marknadsfrågor,
produktion, ekonomi, kvalitet, personal ffi m.
Anmärkningsvärt var dock att när fler av dessa funktioner delegeras till
samma nivå, skapas ett helhetsansvar och en tvärfunktionell kunskapsoch resursuppbyggnad på lokal nivå. Denna situation förefaller skapa
möjligheter att arbeta med förändringar - omprioriteringar, problemlösningar och experiment - vilka med tiden tycktes bli av allt mer
övergripande "strategisk" karaktär. Kunskaper om helheten skapade
således förutsättningar för strategiskt tänkande och agerande. Anmärkningsvärt var också att utvecklingsansvar ofta även formellt ansågs
delegerat till resultatansvariga verksamhetschefer - utveckling av
produkter och marknader, utveckling av personal, utveckling av
produktionssystemet, införande av ny teknik osv.
Under antagande om att utveckling av basverksamheterna är strategiskt
betydelsefulla för företagets överlevnad kan således lika gärna den motsatta slutsatsen dras: I praktiken decentraliseras alla viktiga frågor.
Annorlunda uttryckt - delegering av operativt verksamhetsansvar till
en och samma nivå tenderar att leda till delegering av strategiskt
ansvar - antingen detta varit avsikten eller ej.
Självständiga chefer

En annan pusselbit i diskussionen är förekomsten av lokalt starka och
självständiga resultatansvariga chefer, vars rolluppfattning, som
diskuterades i kapitel 5.2, närmar sig en komplett företagarroll.
11 Jfr genomgång av strategilitteratur i Åkesson, Gunnar, Strategiskasamtal och
förändringsprocessers utfall. Avhandlingsplan, Sektionen för företagslednings- och arbetslivsfrågor

(A), Handelshögskolan i Stockholm, 1990.
12 Se teoriavsnitt 8.2.12.
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Inte sällan uppfattar dessa chefer att de har stora befogenheter att agera
självständigt. I flera fall uttryckte de också att de hade tröttnat på att
huvudkontoret lade sig i deras verksamhet - jämför chefen som "stängde
takluckan" till överordnade nivåer, sist i avsnitt 5.2.2.
Denna symboliska "stängning av takluckan" kan ses som en inkompetensförklaring av staber och överordnade nivåer. I stället för att
tillföra värdefullt kunnande menade chefen att de mest skapade bekymmer. Med undantag för det ekonomiska styrsystemet kunde chefen
också med tämligen enkla medel avskärma överordnade från direkt
inflytande i verksamheten - om han så önskade. Han valde att reducera
överordnade nivåer till ett organ, som skall nöja sig med att inkassera
en överenskommen avkastning och därutöver hålla sig borta. Attityden
att huvudkontoret gör begränsad nytta för verksamheten var långtifrån
sällsynt på verksamhetsnivån, en attityd, som kan reducera överordnade
nivåers praktiska möjligheter till vertikal kommunikation.

Lokala eller centrala strategier? - Ett exempel
I Processföretaget III var huvudkontoret lokaliserat till Stockholm. Här
arbetade en ledningsgrupp, en central ekonomiavdelning, koncernutvecklingsfunktionen, personalutvecklingsfunktionen, juridisk expertis,
m fl.
Verksamheterna utgjordes av ett antal industridivisioner, lokaliserade i
Mellansverige och Norrland. Divisionerna, som leddes av divisionschefer bedrev produktion och hade dessutom egna utvecklings- och marknadsföringsfunktioner. Divisionscheferna satt inte i ledningsgruppen.
Organisationen ansågs vara decentraliserad, och divisionscheferna
ansågs ha ett komplett företagaransvar. Koncernens strategier, däremot,
utformades enligt uppgift på huvudkontoret.
I anslutning till intervjuarbete fick jag tillfälle att närvara vid en
sammankomst mellan representanter för ledningen och företagets
samtliga divisionschefer. Vid ett diskussionspass hade koncernens
personaldirektör till uppgift att redovisa koncernstrategin i personalfrågor, varvid han också delade ut en skrift där en personalpolicy
var formulerad. Bland annat fastslogs där att "personalen är företagets
viktigaste resurs", samt att "alla skall ha rätt till adekvat utbildning för
sitt arbete".
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Efter en kortare diskussion kring dessa målsättningar (som av divisionscheferna inte uppfattades fungera särskilt bra i praktiken) tog en av
divisionscheferna till orda:
"Du talar om strategi för koncernen. Och det låter ju bra. Men vet
du vad mitt verkligt strategiska problem är när det gäller personal?
Det är svårigheten att få tag på välutbildade tekniker här i regionen.
Tack och lov upptäckte vi ju för flera år sedan att det skulle bli
teknikerbrist, och vet du vad jag har gjort? Jo, vi har upprättat ett
samarbete med Tekniska Högskolan i regionen. De skräddarsyr en
linje, som utbildar processtekniker, som vi behöver. Vi hjälper
högskolan med att utarbeta vilka krav som skall ställas. Vi har tipsat
dom om internationellt erkända föreläsare. En del av våra
skickligaste tekniker hjälper till och håller föreläsningar. Eleverna
får praktisera och göra examensarbete hos oss. Och det har gått
över förväntan. I fjol kom första kullen tekniker ut - med exakt rätt
profil. Då står vi där på trappan och rekryterar dem. Det är vad jag
kallar strategi".
Exemplet visar bland annat att:
- Även den lokala nivån kan sägas arbeta strategiskt - om man med
"strategiska" handlingar menar sådant som har med kritiska
resurser att göra (i exemplet kvalificerade tekniker). De arbetar
också strategiskt i meningen långsiktigt (insatser i mitten av
åttiotalet gav utdelning in på nittiotalet). De arbetade också med
nytänkande (iden om en ny utbildningslinje). Det kan inte heller
uteslutas att åtgärden gynnade företaget som helhet (dels kunde
teknikerna eventuellt rotera till andra anläggningar, dels kunde
försöket kopieras i andra regioner).
Därutöver var deras "strategiska" åtgärd kopplad till handling i
verksamheten, något som inte uppfattades gälla för koncernstrategin,
som var utarbetad på policynivå.
- Exemplet antyder också att "koncernstrategen" var avskärmad från
sådant strategiskt arbete, som var kopplat till den direkta
verksamheten. Oavsett sin goda vilja hade han inte tillgång till den
kunskap om verksamhet och lokala förutsättningar, som behövdes för
att vidta denna typ av "strategisk" handling.
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Denna händelse föranledde viss omprövning av mitt tidiga accepterande
av att strategiformulering i huvudsak sker centralt i en decentraliserad
organisation. 13 Genom att återvända till tidiga data, och genom att följa
upp denna händelse i senare intervjuer, stärktes intrycket av att om
långtgående operativt verksamhetsansvar delegeras så att en helhetssyn
formas på den lokala nivån, kommer i praktiken också "strategiskt"
utvecklingsarbete att delegeras - antingen detta varit avsikten eller ej.
Självständiga lokala aktörer med ett visst företagarkunnande och ett
visst mått av handlingsfrihet ger en grund för strategiskt agerande.
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Fi~ur 5.5. En decentraliserad organisation ställer även krav på
förändringar i ledningsfunktionen.

5.5.2

En kommentar

Frågan är då vilka slutsatser som bör dras av dessa resonemang.
En poäng torde vara att begreppet strategi inte bör reserveras för en
viss hierarkisk nivå. Decentralisering synes leda till att allt fler befattningshavare får möjlighet att arbeta med frågor av "strategisk" (i
meningen viktig, helhetspåverkande, långsiktig, nytänkande) karaktär.
Att ledningen verkligen har initiativet i långsiktigt strategiskt arbete kan
med andra ord på denna grund ifrågasättas.
13 Detta fall är ett bra exempel på möjligheternaoch svårigheternamed en GroundedTheoryansats,jfr
metoddiskussionenkap 2.3.5. Ju mer originella resultat - desto svårare att nå empirisk mättnad,
eftersom de tenderar att uppträdai slutet av forskningsprocessen. På det stadiet har forskarensannolikt
gått bakom mer allmänna föreställningar, varför belägg för indikationen är svårt att fånga i form av rena
intervjudata. Detta är något paradoxalt,då metodensuttaladesyfte just är att bädda för "upptäckter" av
det oväntade.
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Dessutom väcks frågan huruvida ledningen i en decentraliserad organisation har tillräckliga möjligheter att bygga upp egna kunskaper om
verksamheterna, om de inte är involverade i praktiska beslut. Klassiska
ledningsroller som att vara långsiktig, omvärldsbevakande, visionär,
statsmannalik, samordnande 14 torde för att vara meningsfulla kräva ett
visst mått av verksamhetskunskap. Allt tyder på att generalistkunskap i
hög grad byggs upp på lokal nivå - men bygger ledningsnivån i samma
utsträckning upp "verksamhetskunskap"?
Delresultat X:A får teoretiskt stöd av den syn på företagsledningsfunktionen, som dominerat strategi- och organisationslitteraturen under
1970- och SO-talen, där ledningens initiativ i strategifonnuleringsprocessen vanligen är ställt utom allt tvivel. Delresultat X:B kan istället,
något tillspetsat, sägas ifrågasätta densamma. De grenar av strategilitteraturen, som betonar strategiformulering som en consensusbyggande process stämmer bättre med ovanstående iakttagelser.
Strategierna formuleras s a s "i backspegeln" (ledningen definierar i
efterhand strategiska kandidater och förstärker redan gjorda organisatoriska val).15 Policyfunktionen i exemplet ovan syntes i första hand
vara av legitimerandelv och bekräftande natur.

Krav påjörändrat ledarskap?
Skall man då dra den motsatta slutsatsen att ledningen är mindre viktig i
en decentraliserad organisation ? Personligen vill jag inte göra detta,
framför allt därför att jag, utan att kunna hävda empirisk mättnad, fick
intrycket att organisationer med stark ledning och stark decentralisering tycktes fungera bättre än om ledningen uppfattades som kraftlös.
Resonemanget ovan innebär inte heller ett ifrågasättande av ledningens
initiativ avseende den ekonomiska kontrollen. Ekonomifunktionen kan
vara stark, "bankfunktionen" kan vara väl utvecklad, även i ett decentraliserat företag. Styrningen via ekonomiska nyckeltal ger kanske inte
ledningen automatiskt ett praktiskt inflytande på verksamhetsnivån, men
utgör åtminstone ett kraftfullt instrument att ingripa vid negativa
avvikelser, till exempel genom att tillsätta/avsätta chefer.

14 Se exempelvis Normann, Richard, Skapandeföretagsledning,. Aldus / Bonnier Fakta: 1982.
15 Se exempelvis Quinn, James B, Strategiesfor Change - Logical Incrementalism. Illinois: Irwin,

Homewood, 1980.
Pfeffer, J, Management as Symbolic Actions:The Creationand Mainntenance ofOrganizational
Paradigms, i Cumming L och Staw B (Eds), Researchin Organizational Behavior, Vol 3, 1-51,
Greenwich: JAl Press, 1981.
16 Jfr teoriavsnitt 9 1.2.
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Ingenting tyder heller på att behovet av ledarskap per se minskar.
Tvärtom ligger tanken nära till hands att det ökande ansvaret på lokal
nivå ökar behovet aven aktiv ledning. Men verksamhetsaktörer
förväntar sig delvis andra aktiviteter från ledningens sida, såsom att
fungera som stöd, samtalspartner och stödresurs, att stimulera spridning
av goda ideer, att underlätta etablerandet av tvärkontakter och lokala
nätverk, att arbeta mer aktivt med uppföljning av olika verksamheter
även i icke-ekonomiska termer, De mål och strategier som ledningen
eventuellt formulerar förväntas vara verksamhetsnära och praktiskt
förankrade.
Ledningspersoner brukar uttrycka att decentralisering ställer ökande
krav på lokala chefer och medarbetare. Iakttagelserna idelresultat X:B
pekar på att decentralisering också ställer synnerligen höga krav på
företagsledningen med avseende på att behålla sin förankring i verksamheten, och att finna konstruktiva former för ledarskap på den
decentraliserade organisationens villkor. Ledarskap i en decentraliserad
organisation kan med andra ord vara betydligt svårare än man kanske
hittills antagit. Utrymmet är stort för fortsatt forskning.

Forskningsresultat: Nya arbetsrolleroch kunskapskrav
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De empiriska resultat som presenterats i detta kapitel har understrukit
att formella omstrukturerande åtgärder bara är en del aven decentraliseringsprocess. För att fungera i organisationen förutsätter decentralisering dessutom (och ger upphov till) rollförändringar och förändrade
kunskapsmönster hos olika aktörer, och det övergripande kunskapsmässiga bidraget har varit att komplettera teori om decentralisering i
detta avseende. Tidigare teorier om decentralisering diskuterar företrädesvis förändringar i strukturer, ansvar och befogenheter. Det
empiriska arbetet lyfte fram att decentraliseringsprocessen är helt
beroende av att dessa roll- och kunskapsförändringar äger rum.
Det konkreta innehållet i dessa roll- och kunskapsförändringar
illustrerades i kapitlet genom fem delresultat - beskrivningar av fem
olika roller - medarbetare, lokalt verksamhetsansvariga chefer,
mellanchefer, specialister och företagsledning vilka på olika sätt
påverkas av decentraliseringsprocesser.
Bland annat visade det empiriska materialet (något förvånande) att
förändringarna för medarbetarna i vissa fall var tämligen obetydliga,
trots att decentralisering vanligen anses syfta till att sätta personalen i
centrum. Data var dock inte entydiga; i ett större antal fall mötte
personal på operativ nivå betydande förändringar. Förändringarna tog
sig i dessa fall uttryck i breddade arbeten, ökad delaktighet i indirekt
arbete och ökad medverkan i problemformulering och problemlösning
(avsnitt 5.1).
Däremot kunde decentraliseringsprocesser mer entydigt sägas vara en
"chefernas revolution". Verksamhetsansvariga chefer på lokal nivå var
nyckelaktörer i processen och förväntades ta ett helhetssvar för drift,
ekonomi och utveckling vilket också innebar att de byggde upp en
företagsledningsliknande kompetens (avsnitt 5.2). Detta tenderade att
minska inflytandet från vissa mellanchefsnivåer, vilkas organisatoriska
förädlingsvärde ifrågasattes i takt med att verksamhetsnivån uppgraderades (avsnitt 5.3). Också stabs- eller centrala specialister mötte en ny
roll där avancerat kunnande förutsätts utvecklas i nära kontakt med
verksamheten, och överföras via interna eller externa marknader, där
verksamhetsnivån är köpare av konsulttjänster eller serviceavtal.
Specialisterna behöver därmed träning i en konsultroll och ökade
kunskaper om affärsverksamheten (avsnitt 5.4).
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I kapitlet diskuterades också hur decentraliseringsprocesser kan
förändra kraven på ledningsfunktionen, en aspekt som tidigare studerats
förhållandevis lite. Data var här långtifrån entydiga. Å ena sidan tycks
ledningspersoner själva uppfatta att deras inflytande och ledningsroll
stärktes, och detta får stöd i den starkare kontroll via mål styrning och
databaserade ekonomisystem, som en decentralisering främjar.

Å andra sidan fanns tydliga tecken på att ledningsfunktionen kan
avskärmas från verksamheten, med en risk för urholkning av deras
verksamhetskunnande som konsekvens. En sådan urholkning av
huvudkontorets kunskaper om verksamheten - en horisontell tudelning
av organisationen där kommunikation mellan policynivå och verksamhetsnivå försvåras, torde i hög grad kunna begränsa ledningsaktörers möjligheter att fatta beslut eller vidta åtgärder som konstruktivt påverkar verksamheten. Det uppstår en klyfta mellan lokal och
central nivå, och ledningsrollen försvagas.
Det finns en paradox i att ett decentraliserat system, som sannolikt
behöver en mycket stark ledning, samtidigt inrymmer mekanismer, som
kan försvaga densamma. En naturlig reaktion på en sådan försvagning
är att ledningen försöker återta initiativ i frågor, som de en gång delegerat, men det är långt i från säkert att detta ger lyckade resultat.
Ledningspersoner brukar uttrycka att decentralisering ställer ökande
krav på lokala chefer och medarbetare. Mina iakttagelser pekar på att
decentralisering också ställer synnerligen höga krav på företagsledningen med avseende på att behålla sin förankring i, och kunskaper
om verksamheten, och att finna konstruktiva former för ledarskap på
den decentraliserade organisationens villkor. Ledarskap i en decentraliserad organisation kan vara betydligt svårare än man kanske hittills
antagit.
Som framgår sammanhänger de i detta kapitel skisserade olika
rollförändringarna till en helhet, och obalanser mellan rollerna kan av
allt att döma bromsa decentraliseringsprocesserna eller minska dess
effekter. (Se figur 5.6 nedan). Chefer kan inte ta ett helhetsansvar om
specialister eller mellannivåer fortsätter att styra via hierarkin, och om
de inte kan delegera till medarbetare. Specialister kan inte agera konsultativt om de inte har kompetenta och beslutsföra interna kunder. Ledningen kan inte stödja verksamheten om de inte har en konstruktiv
dialog direkt med verksamhetsnivån.
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Figur 5.6. Decentraliseringen ger upphov till, och förutsätter, ömsesidiga rollförändringar.

Av detta torde även slutsatsen kunna dras, att ett effektivt sätt att stärka
förändringen är att aktivt bearbeta roll- och kunskapsförändringarna.
En iakttagelse var att den stärkta chefsrollen, (och i tillämpliga fall
förändringarna för medarbetare) kommunicerades och bearbetades
tämligen öppet, men att medvetenheten var lägre om de följdförändringar, som krävdes på mellanchefs- specialist- och ledningsnivån.
De roll- och kunskapsförändringar som presenterats i detta kapitel
understryker också ytterligare den tidigare diskuterade iakttagelsen att
decentralisering på ett djupare plan innebär en "verksamhetsorientering" . Rollförstärkningen och kunskapstillväxten sker främst på
verksamhetsnivå, medan mellannivåer nedprioriteras och specialistfunktioner underordnas eller jämställs med verksamheten. Även kraven
på ledningens förrnåga att bidra på verksamhetens villkor ökar.
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KAPITEL 6
EFFEKTER AV DECENTRALISERING - PROBLEM
OCH MÖJLIGHETER
6.

Positiva och negativa effekter - en inledning

I detta kapitel presenteras fem delresultat (nr XI - XV), vilka rör den
fjärde forskningsfrågan (D):
Kan några positiva eller negativa effekter i företagen urskiljas till
följd av decentralisering ?
Målsättningen var att i en öppen ansats urskilja och granska positiva och
negativa effekter av decentralisering i de studerade företagen. Särskilt
ville jag undersöka om decentraliseringsprocesser kan möta de ofta högt
ställda förväntningarna på ökad effektivitet och en väl fungerande organisation. Jag ville också spåra eventuella negativa konsekvenser. Kan
decentraliseringsprocessen skapa nya problem i företagen - kanske
allvarligare än dem man sökte lösa?
Ytterst rör problemställningen huruvida och på vilka villkor en
decentraliserad organisation kan förväntas ge ökad effektivitet. Denna
svåra och viktiga fråga har inte enhetligt kunnat besvaras i tidigare
teori, bland annat beroende på att empiriska kunskaper saknats om vilka
processer i företagen en decentralisering ger upphov till. Decentraliseringens förrnåga att generera effektivitet har varken bevisats eller
motbevisats. 1
Tyvärr kan inte heller detta arbete ge mer fullständig belysning åt
frågan om decentraliseringens effektivitetskonsekvenser. Däremot kan
undersökningen förhoppningsvis ge kunskaper just om de processer förändringar och omprioriteringar - som äger rum vid en decentralisering. Härigenom kan åtminstone underlaget för en fortsatt
effektivitetsdiskussion förbättras Gag återkommer till detta i kap 7).

1 Se fortsatt diskussion om detta i teorikapitlet 11.2.
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Den empiriska undersökningen genererade fem delresultat som direkta
svar på forskningsfrågan D, vilka var för sig ger vissa bidrag till diskussionen om effektivitet. Dessa delresultat, som skall redovisas och
diskuteras i detta kapitel, kan sammanfattas enligt följande:
Positiva effekter (kapitel 6.1)
Delresultat XI. Aktörer på olika nivåer redovisar en rad positiva
erfarenheter av genomförda decentraliseringsåtgärder. Särskilt
uppfattas decentralisering ge (1) marknadsmässiga fördelar, (2)
ekonomiska fördelar, (3) utvecklingsfördelar, (4) stymings- eller
kontrollfördelar och (5) rekryteringsfördelar. Fördelarna uppträder
i första hand på verksamhetsnivån.
Delresultat XII:A. Decentraliseringsprocesser främjar lärande och
kunskapsutveckling på verksamhetsnivån.
Delresultat XII:B. Decentraliseringsprocesser stimulerar och
främjar handling/aktivitet på verksamhetsnivån.
Negativa effekter (Kapitel 6.2 - 6.4)
Delresultat XIII: Decentraliseringsprocesser skapar i förlängningen
nya karriär- och utvecklingsvägar för både chefer, specialister och
medarbetare. Dessa karriärvägar bryter mot den ofta etablerade
hierarkiska befordringsgången. Svårigheter kan uppstå eftersom
förändringar krävs såväl i formella belöningsstrukturer, som i
attityder till status och befordran.
Delresultat XIV: Decentralisering kan i vissa fall öka risken för att
medarbetare lämnar företaget för att gå till andra arbetsgivare eller
för att starta eget. Ökande kunskaper och ansvarstagande på verksamhetsnivån kan paradoxalt nog i förlängningen leda till förlust av
kompetent arbetskraft och/eller uppkomst av nya lokala konkurrenter.
Delresultat XV: Decentraliseringsprocesser befaras försämra
företagets förmåga till långsiktig utveckling. Minskat utrymme för
centrala utvecklingssatsningar i kombination med kortsiktigt verkande ekonomisk utvärdering av lokala enheter anses försämra förutsättningarna för grundläggande innovationer och utveckling av nya
affärsideer.

Forskningsresultat: Positivaoch negativaeffekter
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Å andra sidan tycks en decentraliserad organisation inrymma en
alternativ bas för hantering av utvecklingsfunktionen. Medvetenheten
om eller erfarenheterna av denna är dock ännu högst begränsade,
varför "nettoeffekten" är osäker.

6.1

Positiva effekter av decentralisering

6.1.1

Fem gynnsamma förändringar

Inte helt överraskande var attityderna till, och erfarenheterna av,
decentraliseringsprocesser övervägande positiva hos chefer, ledningspersoner och medarbetare i de undersökta företagen. De olika indikationerna om positiva effekter kan översiktligt grupperas i fem kategorier (utan inbördes ordning):
Delresultat XI: Aktörer på olika nivåer redovisar en rad positiva
erfarenheter av genomförda decentraliseringsåtgärder. Särskilt
uppfattas decentralisering ge (1) marknadsmässigafördelar, (2)
ekonomiska fördelar, (3) utvecklingsfördelar (4) styrnings- eller
kontrollfördelar, och (5) rekryteringsfördelar.

Med hänsyn till delresultatets potentiella betydelse vill jag starkt
understryka vikten av försiktighet i bedömningen av indikationerna 1 5 ovan. Trots strävan att underbygga delresultaten är indikationerna
(och då särskilt 1 - 3) så komplexa att mer ingående och gärna kvantifierade prövningar av var och en av dem vore önskvärda. Jag skall
därför i det följande endast i korthet redovisa och motivera effekterna 1
- 5.
l ) Marknadsmässiga fördelar

Erfarenheterna i de undersökta företagen visade att den decentraliserade
organisationen ledde till en närmare koppling mellan verksamhetsnivån
och kunderna. Detta ansågs ha givit flera fördelar. Aktörer på verksamhetsnivån hade fått bättre möjligheter att fatta beslut i samverkan med
kunden, vilket gav snabbhet och utrymme för kundanpassning. Kundens
relativa inflytande över organisationen ökade på bekostnad av den hierarkiska styrningen. Bättre kundkontakter och ökat kundansvar på verksamhetsnivån uppfattades också ge ett ökat service- och kundkunnande i
den lokala enheten. I elektronikföretaget ansågs till och med denna
åtgärd ha räddat divisionen från en hotande kris:
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"Vi har ju en central försäljningsavdelning. Men de verkliga
vinsterna kan gubbarna göra när de är ute hos kunden och gör sina
installationer. De ser ju vad som behöver göras extra. Om de
föreslår att kunden skall passa på och göra ett arbete till är det
förvånande ofta som det blir affär. Skulle däremot vår centrala
försäljare ha träffat deras centrala inköpare hade det inte blivit
samma gehör. Vi har tjänat mycket pengar på att göra montörerna
engagerade i försäljningen".
Installationschef. Elektronikindustrin II

Till och med i organisationer där personalen inte normalt möter
kunden, hade (som i Monteringsfabriken) ansträngningar gjorts för att
föra in marknaden i företaget. Resultat från kundundersökningar redovisades och konkurrenternas produkter analyserades. Att definiera nästa
steg i produktionen som "ställföreträdande kund" var också en metod,
som användes för att föra in ett marknadstänkande.
Även den strukturella uppdelningen i enheter med marknad som
indelningsgrund ansågs i flera företag ha haft betydelse för organisationens marknadskontakter. En sådan indelning kan ju ses som ett
uttryck för en prioritering av marknadsaspekter framför exempelvis
teknik- eller funktions specialiserat kunnande:
"När vi skulle välja marknadsorganisation eller teknikorganisation
försökte vi välja båda. Men marknaden ligger till slut iförsta hand bolagen är organiserade kring marknaden - ett bolag kring varje
nisch. Tekniken ger ju möjligheter men teknik verkar också låsande.
Har man xx-tekniken så ser man alla tillämpningar av den, men man
ser inte när ens kunder, som har ett visst behov blir erbjudna
samma nytta med annan teknologi."
VD, Högteknologijöretaget II

Genom prioriteringen av marknader framför funktions specialiteter
anses ibland decentralisering stå i motsatsförhållande till djup kunskapsmässig specialisering. Föreliggande undersökning gav inte några entydiga belägg för detta. När teknik-/djupspecialisering var den avgörande
faktorn för framgång på marknaden stimulerades även sådan kunskapsutveckling. Däremot förefaller specialiserat kunnande av kortsiktigt
"osäljbar" natur avvecklas i ökande utsträckning. Delresultatet om
marknadsmässiga fördelar får visst stöd i teori, se Kochen och Deutsch
(1980) (beskrivning i teorikapitel 8.2.3), liksom "Contingency"-teori, se
teorikapitel 9.1.1.

Forskningsresultat: Positiva och negativa effekter
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2) Ekonomiska fördelar
Decentraliseringsprocesser uppfattades också ha skapat ökat kostnadsmedvetande och lönsamhetstänkande på verksamhetsnivån. Förbättrad
och mer komplett information om vad som styr lönsamheten och om
hur kostnaderna kan påverkas gav chefer och medarbetare incitament att
genomföra besparingar. Ökad handlingsfrihet kombinerat med egen
budget gav dem möjlighet att göra ekonomiska prioriteringar och vidta
snabba åtgärder vilket ansågs gynna verksamheten som helhet:

"Man tänker mer som hemma om man har kontroll över hela
ekonomin. Om taket läcker så lagar man det. Om kedjan går på en
transportcykel så fixar man det. Först när det blir svåra eller farliga
arbetsuppgifter tar man in specialisterna som kostar mer. Man blir
också lite mer rädd om grejerna när man bekostar dem själv"
Arbetsledare, Interna servicebolaget
"Synen på pengar förändras: Om man har en budget på hundratusen
kronor är 10-15 000 kronor mycket pengar. Vad får man för det ?
Något litet reklamutskick eller några kursdagar. Det gäller alltså att
spara på sådant. Däremot för en stor specialiststab är det bara
småpengar. Där har man för länge sedan skurit bort de sista tre
siffrorna och ersatt dem med det där lilla kommat (15')".
Avdelningschef, Interna serviceföretaget.
Detta lokala lönsamhetstänkande uppfattades i de studerade företagen
mer än väl kompensera för till exempel uteblivna organisatoriska samordningsfördelar, stordriftsfördelar i administration eller eventuella
uteblivna mängdrabatter i inköp:

"Det spelar inte någon roll om visst dubbelarbete utförs i
administration. Vi sparar i alla fall pengar jämfört med vad det
skulle kosta oss att hålla en stor central administration"
Personalchef, Industrikoncern III.
Vissa bedömare i produktionsföretag uppgav också att småskaliga produktionssystem i längden visar sig bli mer kostnadseffektiva än storskaliga system. Dels kan kringkostnader och kapitalbindningskostnader
(t ex lager eller produkter i arbete) minskas. Dels kan produktionsapparaten utnyttjas mer flexibelt. "Ny teknik av denna typ är designad
för att lösa det man förr trodde var omöjligt - effektivitet i små serier,"
framhöll en av referensintervjupersonerna.
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Att decentraliseringsprocesser skapar möjligheter att avveckla vissa
stabs- eller mellannivåer (jfr kap 5.3 ovan) räknas också till de rent
ekonomiska fördelarna.
Delresultatet om ekonomiska fördelar får även visst stöd i teori. Se t ex
Williamsson (1985) om minimering av transaktionskostnader (beskrivning i teorikapitel 8.2.13.

3) Utvecklings- eller kreativitetsfördelar
Decentraliseringsprocesser uppfattades ha stimulerat ideutveckling.
innovationer och kreativa lösningar i verksamheten. Behörighet att lösa
problem direkt där de uppstår har skapat en god grund för ökad innovativitet i verksamheten. Ökande handlingsfrihet och egen budget ansågs
ha skapat praktiska förutsättningar för experimenterande och nytänkande. Produkt- eller marknadsutveckling intensifierades på den lokala
nivån, liksom intresset ökade för produktionsutveckling, rationaliseringar i arbetsorganisation med mera. (Detta delresultat skall dock
ställas mot resonemanget i kapitel 6.4. nedan.) Exemplen var ofta
vardagliga men ur ekonomisk synvinkel långtifrån betydelselösa:

"När jag kom tillbakafrån semestern sa dom: Kom Nisse skall dufå
se. Då hade dom ändrat om i produktionsflödet helt på eget
initiativ för att det skulle löpa smidigare. Det gjorde de inom ramen
för det som kallas produktionsutveckling, ett av de områden, som
har delegerats till produktionsgruppen".
Avdelningschef, Monteringsindustrin, fabrik 2
Delresultatet får också visst stöd i teori. Bland annat visar forskning om
kreativitet att tillgång på relevanta problem och möjligheter att själv
genomföra föreslagna förändringar är två drivkrafter för idegenerering, som är långt starkare än formella incitament, som belöningar
eller idekampanjer.s

4) Styr - och kontrollfördelar
En återkommande uppfattning var också att indelningen i autonoma
"helheter", som utvärderas mot resultat- eller avkastningskrav, hade
givit ledningen en överblick som möjliggjorde effektiv resursallokering
och mer effektiv uppföljning av olönsamma enheter.
2 Se Ekvall (1979) om kreativitet och idegenerering och Hyrenius (1983) om begreppet kre-aktivitet.

Hyrenius, Hans, Entreprenörskap:jenomenet i ett annorlunda perspektiv. Stockholm:
Marknadstelrniskt Centrum, Malmö: Liber Förlag, 1983.
Ekvall, Göran, Kreativitet och kreativ problemlösning. Stockholm: PA-rådet, 1979.

Forskningsresultat: Positiva och negativa effekter
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Decentraliseringsprocessema anses också ha skapat klarare beslutsbefogenheter, med en god koppling mellan ansvar, befogenheter och
utvärdering, varför förutsättningarna att styra organisationen
förbättrats. "Jag har färre kontrollpunkter att bevaka nu, men de
kontrollpunkter jag har är desto mer strategiska", sade VD i
Industriserviceföretaget.
Delresultatet får tämligen starkt stöd i teori. Förbättrad utvärdering och
framför allt ökade möjligheter till självutvärdering, har visat sig ha
gynnsam effekt både på arbetstillfredsställelse och effektivitet (jfr
Srivastva et al (1975) (teorikapitel 10.1.3). Utvärdering i målstyrningstermer av ansvariga chefer visades av Östman (1977) ha betydande
styreffekter (se teorikapitel 8.2.7).

5) Personalrekryteringsfördelar
En argumentationslinje, som särskilt under 1980-talets senare år tycktes
få ökad betydelse är att decentraliseringsprocesser skapar mer intressanta och utvecklande arbetsuppgifter, vilket ökar möjligheterna att konkurrera om arbetskraft. Möjligheter till ansvarstagande, helhetssyn och
lärande uppfattas ha löst problem med låg motivation, hög frånvaro och
personalomsättning, och lett till förbättrade rekryteringsmöjligheter.

"Jag tänker ibland idag när jag rekryterar, att de jag anställer är
faktiskt studenter. De har gått tre eller fyra år på gymnasiet. När
jag var ung var en student nästan ortens stolthet. Det var väl
otänkbart att han skulle ta jobb på fabrik. Med den typen av
arbetskraft säger det sig själv att vi måste ändra arbetets
organisation. De kräver andra utvecklingsmöjligheter."
Arbetsledare, Hög tekn 010 gijöretaget I
Ett liknande argumentet kan gälla chefsbefattningar. Med företagsledarliknande ställning längre ut i organisationen attraheras dugliga
chefer och utvecklas fler interna kandidater för höga poster. I konsumentvaruföretaget framhöllorganisationschefen att intressanta och
ansvarsfyllda chefsjobb ute i linjen var en del av policyn för chefsutveckling. Det gav bättre möjligheter att på längre sikt få fram dugliga
personer till olika toppjobb.
Argumentet betonas inte i den studerade litteraturen, men motsägs inte
heller. Denna resultatindikation skall dock ställas mot delresultat XIV,
kapitel 6.3.

150

6.1.2

Decentralisering -förändring i företag och arbetsliv

Decentralisering främjar lärande och handling

Utöver de positiva effekterna 1 - 5 ovan kunde två effekter av
decentralisering konstateras. Dessa verkar genom grundläggande
förändringar i beteendet hos aktörer på verksamhetsnivån, förändringar, som av allt att döma också verkar i positiv riktning:

Delresultat XII:A. Decentraliseringsprocesser främjar lärande och
kunskapsutveckling på verksamhetsnivån.
Delresultat XII:B. Decentraliseringsprocesser stimulerar och befrämjar handling och aktivitet på verksamhetsnivån.
Gemensamt för båda dessa delresultat är att de indikerar förändrade
beteenden till följd av ändrade arbetsförutsättningar och att de
avser förändringar på den operativa verksamhetsnivån. De två
delresultaten är nära sammanlänkade med varandra.
Delresultaten XII:A och B har, som framgår, något annorlunda karaktär
än delresultat XI. Effekterna 1 - 5 i delresultat XI ovan rör förbättringar i organisationens interna och externa relationer och ageranden,
utan att vi i detalj vet hur förbättringarna uppstår. Delresultat XII:A
och B har snarast motsatt karaktär. De anger hur arbetsförutsättningar
eller beteendemönster i organisationen förändras, utan att entydigt visa
vilka effekter det kan få.
I det följande utvecklas delresultaten Xll:A och XII:B närmare.

XII:A. Decentralisering främjar handling och aktivitet.
Den empiriska undersökningen visade att en viktig förändring i
samband med decentralisering bestod i ökad aktivitet och handlingsbenägenhet, framför allt hos chefer och medarbetare på verksamhetsnivån. Förklaringarna tycktes vara flera och sammanhänger med att
decentraliseringsprocesser förändrar arbetsförutsättningarna:
- Breddade arbetsuppgifter, överblick och kontroll över flera aspekter
av verksamheten möjliggör egna prioriteringar och
åtgärdskombinationer.
- Befogenheterna att fatta beslut utökas, och ekonomiska befogenheter
skapar praktiska möjligheter att agera.

Forskningsresultat: Positivaoch negativaeffekter
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- Behörigheten att formulera och lösa problem ökar intresset för
arbetet.
- En attitydmässig förändring äger rum på hierarkins övre
nivåer. Tilltron till lokala aktörers förmåga att agera konstruktivt
och riktigt i olika situationer ökar.
Flera sådana positiva faktorer tycktes i de undersökta företagen ha ökat
benägenheten att agera. Verksamhetsaktörer uttryckte återkommande att
inte bara möjligheterna att vidta egna åtgärder hade ökat. De uppfattade
också krav på att de skulle agera.

XII:B - Decentralisering stimulerar lärande
Den empiriska undersökningen lyfte också fram att decentraliseringsprocesser stimulerade lärande och kunskapsutveckling. Framför allt
kunde detta iakttas på verksamhetsnivån, hos lokala chefer och medarbetare. Mest föreföll sådant lärande, som kretsar kring affärs- och
verksamhetsnära ämnesområden stimuleras. Utveckling av sådant
kunnande, som inte direkt behövs i utbytesrelationen med omvärlden
tenderade att ha lägre prioritet. Ä ven här föreföll orsakerna till det
ändrade beteendet vara flera:
- Breddade arbetsuppgifter i riktning mot ett all-round-kunnande,
ställer krav på inlärning av nya arbetsuppgifter.
- Möjligheter till lokal problemlösning skapar en tränings- eller
inlärningssituation, som förutsätter informationssökande och erfarenhetsutveckling.
- Genom bättre inblick i, och information om, flera aspekter av
verksamheten (såsom kundkontakter och ekonomi), krävs ett lärande
om helheten, eller om arbetsuppgiften i sitt sammanhang.
- Genom (informella eller formella) krav på ökade kunskaper och förväntningar om personlig utveckling i arbetet, stimuleras lärande.

6.1.3

Några exempel

Delresultaten XII A och B är, som framgår, nära relaterade, och
tenderar att förstärka varandra. Några uttalanden från intervjumaterialet kan tjäna som illustration av de båda sammanlänkade
delresultaten. Citaten visar personliga bedömningar av vilken effekt
breddade arbetsuppgifter och utökat ansvar/befogenheter på
verksamhetsnivån har haft.
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"Fler i driftorganisationen på golvet är informerade om resultat
och målsättningar, och snabbare beslutfattas genom
decentralisering ...En effekt är väldigt tydlig. Handlingskraften har
ökat, och medvetenheten om att vi står på egna ben är betydligt
större. Förr fanns en känsla av att det någonstans fanns en Räddande
Ängel som ingrep i händelse av kris .."
Divisionschef, Energiföretaget II
"Jag vill aldrig ha tillbaka den centraliserade organisationen. Man
fick knappt köpa pennor. I dag kan jag påverka beslutsprocessen också ekonomi och marknadsföring. Jag styr och ställer som jag vill
och prövar själv var jag har mitt tak. Samtidigt får jag bra stöd, VD
är bra. (region chef avsågs) ...Klart att ansvaret hade man inte
räknat med. Men inflytandet ville jag gärna ha."
Distriktschef l, Serviceföretaget I
"Förr var det regionchefen som hade hand om kunder och ekonomi.
Platschefen var bara som en verksmästare. 82-83 började det hända
saker. Nu är man helt fri och det är bra. Stöd kan man behöva
ibland, personalfrågor och fackliga förhandlingar är ett sådant
område. Det vore också bra med lite mer profilering av företaget.
...Jag har svårare att delegera vidare till arbetsledarna. De var pigga
på att ta mer ansvar men när det kom till kritan vågade de inte ta
beslut. Vi har förhandlat bort dem idag, så vi har inte längre några
arbetsledare. Då är det lättare med medarbetarna. Förr var de helt
inställda på att någon annan skulle tala om vad de skulle göra. Idag
är de friare. De vill ta risker och de är på ett helt annat sätt. De har
fått självförtroende. Idag är det de som upptäcker problem och
föreslår förändringarna. De är överlägsna när det gäller att komma
med ideer. Problemet i förändringsarbetet har varit att det har gått
för snabbt, man hann inte med i omställningen, eller med
utbildningen. "
Distriktschef 2, Serviceföretaget II
"ldag gör jag allt, anställer, säljer, arbetsleder, förhandlar med
facket. Förr låg allting minst en nivå högre upp. Det var Erik som
gjorde allt sånt här. Förändringen har gått gradvis, men tagit extra
fart de senaste 4-5 åren. Det krävs mycket utbildning, men det
går ..."
Distriktschef 3 , Serviceföretaget II
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"... Man blir säkrare och utvecklas som människa och i kundkontakter. Arbetet blir svårare men roligare. Jag har också försökt
föra arbetet vidare. Medarbetarna är kundansvariga - det ger dem
mycket stor frihet. De blir också mer rädda om grejerna när de har
varit med och beslutat om dem. Om de vill ha det på ett visst sätt så
blir det så"
Distriktschef 3 , Serviceföretaget II

6.1.4

Positiva effekter - en kommentar

Fortsatt forskning behövs om positiva effekter
Som framgått kan delresultaten XI och XII vara av central betydelse
både för organisationers inre och yttre effektivitet. Delresultatet XI rör
viktiga frågor som förmågan till utveckling/innovativitet, ekonomi/
lönsamhet, utvärdering/kontrollliksom organisationens uppträdande på
marknader och på arbetsmarknaden. Effekterna i delresultat XII berör
organisationens förmåga att tillgodogöra sig de mänskliga resurserna.
Jag har emellertid avsiktligt gjort framställningarna kortfattade och
givit dem en låg profil. I stället för att citera entusiastiska brandtal till
decentraliseringens fördel har jag sökt välja vardagliga och enkla
illustrationer. Med detta vill jag dels spegla att de betydelsefulla
"vinsterna" står att finna på verksamhetsnivån, i de små vardagliga
stegen. Dels vill jag betona att det, med hänsyn till delresultatets
potentiella betydelse och risken att resultat generaliseras utöver den
empiriska basen, är motiverat med särskild omsorg i bedömningarna.
I en mening är delresultatet fullkomligt klart. Det råder inte någon
tvekan om att aktörer har uppfattningar om och personliga erfarenheter av ovanstående positiva decentraliseringseffekter. Som diskuterades i metodkapitlet är indikationerna mättade inom ramen för de
studerade fallen. Sålunda kunde jag konstatera att bedömare i företag
uppfattar dessa fördelar som tämligen säkra, att deras bedömningar är
erfarenhetsbaserade, att det fanns konkreta exempel, som styrkte
påståendena, att effekterna inte var orimliga mot bakgrund av undersökningen som helhet och att de får tämligen starkt stöd i teori.
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Trots det menar jag att indikationerna XII (1 - 5) (och då särskilt 1 - 3)
bör följas upp i fortsatt forskning. Det vore i hög grad motiverat med
mer omsorgsfulla och helst kvantifierade mätningar för att stärka och
komplettera delresultatet, framför allt med hänsyn till att varje effekt
bör granskas mot bakgrund av företaget som helhet. Frågor som bör
ställas är också om dessa positiva effekter bättre kan nås med andra
medel än decentraliseringsprocesser, samt huruvida dessa positiva
effekter är starkare än eventuella nackdelar. Varje delfråga 1 - 3 kunde
väl motivera ett eget forskningsprojekt.

Lärande och handlingskraft - den förklarande länken ?
Delresultaten XI:A och B om handlingsbenägenhet och lärande är mer
stabila, inte minst mot bakgrund av delresultaten i kapitel 5. De kan
även relateras till annan teori om organisatoriskt utvecklingsarbete (kap
8.2.3). Resultaten ger ett potentiellt bidrag till förståelsen av decentraliseringsprocesser genom att ge innehåll åt den i teorin oklara länken
mellan decentralisering och vissa av de ovan redovisade positiva effekterna (kundorientering, kostnadsmedvetenhet, och innovativitet/utvecklingsförmåga).
Marknadsorientering, exempelvis, kan ses som en effekt av ett lärande
om kundförhållanden, kombinerat med behörighet att vid behov agera.
Ökad kostnadseffektivitet kan till stor del förklaras av ett lärande om
verksamhetens ekonomi kombinerat med praktiska möjligheter att
agera.t Vad gäller innovativitet har kreativa lösningar även i tidigare
forskning visat sig påverkas i positiv riktning av tillgång på intressanta
problem (lärande) och möjligheter att genomföra åtgärder (agerande). Sambandet skulle således kunna skisseras enligt nedanstående
figur:

3 Jfr teoriavsnittlO.1.2 (om lokala lärprocesser).
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Ökad handlingsbenägenhet
Ökat lärande

Figur 6.1. Modellen avser ge en övergripande tankestruktur, inte att
uttrycka en absolut kausalitet. Variablerna är sannolikt interrelaterade,
och sambanden ömsesidigt förstärkande.
Ett intryck från det empiriska arbetet var att de omedelbara fördelarna
med decentralisering uppstod därför att en redan befintlig kunskapsreserv realiserades och en befintlig handlingsberedskap utlöstes. Ytterligare vinster kunde i senare steg göras genom en förstärkning och
utveckling av kunskapsreserven, liksom genom fortlöpande träning i
självständigt agerande.
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Ny organisation - nya problem
Trots många positiva erfarenheter visar undersökningsmaterialet att
decentraliseringsprocesser ingalunda var problemfria. Det empiriska
arbetet gav en rad indikationer på att förändringarna också gav upphov
till nya svårigheter och problem. I det följande diskuteras tre av de
tydligaste svårigheterna: problem med förändrade karriär- och utvecklingsvägar (kap 6.2), ökad risk för avhopp och avknoppning (kap 6.3)
samt risk för kortsiktighet och utarmning av företagets förrnåga till
långsiktig utveckling (kap 6.3).

6.2

Nya karriärer bryter med etablerade
befordringsvägar

Delresultat XIII: Decentraliseringsprocesser skapar i förlängningen

nya karriär- och utvecklingsvägar för både chefer, specialister och
medarbetare. Dessa karriärvägar bryter mot den etablerade
hierarkiska befordringsgången. Svårigheter kan uppstå eftersom
förändringar krävs, såväl i formella belöningsstrukturer, som i
attityder till status och befordran.
Den empiriska undersökningen visade att decentraliseringsprocesser i
förlängningen skapar ändrade mönster för karriär och personlig
utveckling. Orsaken är de förändringar i arbetsinnehåll, i organisatoriska prioriteringar och i makt- och inflytandestrukturen, som decentraliseringsprocesser ger upphov till. Flera av de i kapitel 5 redovisade rol1förändringama bidrar också till att karriärvägarna förändras.
Arbeten på lokal nivå breddas, varigenom tidscykeln för inlärning blir
längre och arbetet mer krävande. Företagsledningsliknande arbeten på
lokal chefsnivå ger mer inflytande, ansvar och utmaningar i arbetet men
ställer också högre krav på generalistkunskaper och ledarskap. Mellanchefsbefattningar, däremot, får relativt sett lägre status. Stabsspecialister
mötte nya krav på att arbeta på de villkor som formuleras på verksamhetsnivån. Denna ändrade situation kunde få vissa konsekvenser ur
karriärsynpunkt:
- Lärande, personlig utveckling och nya utmaningar inom arbetet
fungerar i ökande utsträckning som belöning och karriärväg. Detta
gällde både medarbetare, lokala chefer och ibland även specialister.
Bredare kunskaper och större krav leder dock inte till traditionell
befordran "uppåt" i hierarkin. "Att göra karriär" blir istället
liktydigt med att få fler arbetsuppgifter och ökande kunskaper.

Forskningsresultat: Positiva och negativa effekter
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- Befordran sker oftare ffi sidled", särskilt på chefsnivå. Med färre
hierarkiska nivåer kan färre personer befordras "uppåt" i
hierarkin. Steget blir större från lokalt ansvarig chef till VD, trots
att skillnaden i formell kompetens egentligen blir mindre. - lokala
chefsbefattningar ger ju träning i en VD-liknande roll. En
chefskarriär innebär därför oftare att chefer befordras till "samma"
ansvarsställning men i en annan enhet. Det nya chefsarbetet kan
innebära nya utmaningar eller en större svårighetsgrad, men utan
att några "objektiva" kriterier visar att det nya arbetet har högre
status.
- För specialister kunde karriärvägen bestå i en övergång till
konsultativ verksamhet. "Utvecklingen" i arbetet bestod då i
ökande verksamhetskunnande och/eller en träning i en konsultativ
roll. Det senare krävde träning i marknadsföring och i att
upprätthålla affärsmässiga kontraktsrelationer. En utvecklingsväg för
specialister kunde också vara att behålla sin roll som stabsspecialist,
fast förflyttas till en lokal enhet. Också en kombination är tänkbar utlokalisering och övergång till en konsultativ roll.
- En "karriärväg" som det förelåg behov av i flera av de studerade
företagen var en befordran även "nedåt" i hierarkin - till exempel
att gå från en försvagad mellanchefs- eller specialistfunktion till ett
chefsarbete med större direkt ansvar på lokal nivå.
Dessa karriärvägar skall givetvis inte i sig framställas i negativ dager.
Inslaget av lärande och nya erfarenheter uppfattades av många aktörer
som mycket positivt. Problemet med dessa nya karriärmönster visade
sig dock i flera fall vara att de var svåra att förena med existerande
formella belöningssystem och befordringsvägar. Dessutom (och kanske
framför allt) kolliderade de med tidigare etablerade attityder till, och
föreställningar om personlig utveckling och karriär. Varken lönesystemen eller uppfattningen om status förändrades i samma takt som
behoven av alternativa karriärvägar.
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D

D

ClD~DD
Fi~ur 6.2. Nya karriärer som ett alternativ till "traditionella"
karriärvägar (a). Decentraliseringsprocesser skapar behov av alternativa
karriärer - "i sidled" (b), "nedåt"(c), eller genom utvidgade arbetsuppgifter (d).

6.2.1

Karriär utan hierarki? - Fyra exempel

Exempel]: Kvalificerad arbetskraft utan utvecklingsmöjligheter? I
Monteringsfabriken hade man, som redovisats tidigare, breddat
monteringsarbetet till att omfatta hela slutprodukter i stället för
monotona delmoment längs löpande band. Därutöver hade montörsarbetet kompletterats genom att chefs- eller specialistuppgifter delegerades till montörslag, såsom viss produktionsteknisk utveckling,
personalarbete, ansvar för materialstyrning, administration och
planering m m. Speciella utbildningsmoment fanns för att ge medarbetarna erforderliga kunskaper och varje nytt ansvarsområde gav en
lönebonus. Effekterna bedömdes vara goda. Frånvaron var låg, stämningen på arbetsplatsen var god och kunskapstillväxten var tydlig. Man
upplevde också väsentliga produktivitetsförbättringar. Avdelningschefen
hade dock ett bekymmer:
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"Personalen är mer motiverad, och stannar mycket längre än i
andra företag, det tar många år innan de är fullärda. Problemet är
bara vad jag skall kunna erbjuda dem sen. När de till slut slår i tak
står jag här med en arbetskraft, som egentligen är överkvalificerad
för alla normala industriarbeten. Och jag kan ju inte befordra alla
till min egen nivå. Det enda de kan göra är att söka jobb på annat
håll om de vill vidare."

Utvecklingen ställde också krav på förändrade lönesystem:
"I början går det bra, för att utvecklande arbeten i sig är en
belöning. Men snart blir gubbarna varse att de ju utför samma
arbete som andra haft mer betalt för tidigare (specialister och
arbetsledare avsågs). Det säger ju sig självt att vi måste anpassa
lönesystemen efter kunskapen och ansvarstagandet".
Avdelningschef, Monteringsindustrin.
Exempel 2) Hur få status utan chefskap? I Högteknologiföretaget II
ställde den lokala chefen höga krav på sina medarbetare, som var
högkvalificerade tekniker. Han menade att han kunde erbjuda utmanande arbeten och personlig utveckling, men inte formell hierarkisk
befordran i två-nivås hierarkin:
"Teknikerna (främst civilingenjörer avsågs) skall vara självständiga,
utvecklingssugna och nyfikna. Men några chefspositioner och
sådant skall de inte räkna med, och det säger jag redan från
början ... Det jag kan erbjuda dem är att tillhöra ett spännande
nätverk av tekniker och att det finns god tillgång på utmanande
problem att lösa. De kan skapa sig en egen intern marknad för sitt
speciella kunnande. Om de vill klättra i karriärstegar passar de inte
häar .
ff

Ett spännande arbete förutsätts således vara sin egen belöning.
Exempel 3) Hur bedöms "karriären i sidled"? I Konsument- och
industrivaruföretaget innebar en chefskarriär ett tidigt
"generalistansvar", men karriärstegen därefter var långtifrån självklara.
Företagets chef med ansvar för organisationsfrågor sade sig till och med
kunna erbjuda undertecknad ett chefsarbete:
"Du skullefå nästan samma ansvar som en VD redanfrån början.
Men vi skulle förstås sätta dig någonstans där du inte kunde göra
någon större skada..."
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Samtalet visade att den lokala generalistchef, som lyckades väl gradvis
brukade få ansvar för en större enhet. Det nya arbetet var dock i stort
sett detsamma och på samma hierarkiska nivå. Betyder det då att ansvar
för större enheter alltid är uttryck för statusfylld befordran?
"Nej, det är inte säkert. Vi har ett litet utvecklingsprojekt, som skall
generera nya affärer för 90-talet som vi har satt på eget bolag. De
har ju obetydlig omsättning ännu så länge, men där har vi fått en av
våra bästa krafter att ta jobbet. "

Men inte heller framtidssatsningar visade sig alltid ge status:
"Nej, det kan man inte påstå. Vi har en enhet, som befinner sig i
kris. Den skall troligen avvecklas. Där har vi satt en toppkraft
också. Det är ju inte vem som helst som kan leda ett företag i
motgång..."

Karriärmönstren tycks alltså ändras i riktning mot horisontella karriärer. Befordran sker "i sidled". Man går till någonting utmanande
men mönstret behöver inte följa en hierarkisk bana. Värt att notera är
också att rörligheten i sig framställs som någonting positivt.
Exempel 4) Kan karriärer gå "nedåt"? I flera organisationer, exempelvis i Industriserviceföretaget, försökte man intressera högre mellanchefer för att ta ett chefsarbete i linjen på lokal nivå (jfr även avsnitt
5.4). Vissa specialister på huvudkontoret erbjöds också arbete i linjen.

Om man ibland talar om reträttbefattningar som ett steg snett uppåt,
förekom det således i de undersökta företagen planer på, eller behov av,
befordring "snett nedåt". Denna karriär var ingalunda avsedd som en
reträttpost eller en inkompetensförklaring. Det var tvärtom en möjlighet för duktiga specialister eller mellanchefer att komma närmare
verksamheten och dänned få ökat reellt inflytande.
Erfarenheterna från företagen visade emellertid att endast ett fåtal
befattningshavare uppfattade ett sådant erbjudande som positivt. Att
inflytandemöjlighetema och de personliga utvecklingsmöjligheterna
förbättrades, hjälpte inte. Ett steg "nedåt" i hierarkin eller en utlokalisering från huvudkontoret stämmer inte med etablerade förställningar
om att göra karriär. För dem var det entydigt ett steg i fel riktning.
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Liknande erfarenheter fanns beträffande specialistyrken, som
överfördes till konsultativ verksamhet, även om uppfattningarna här var
mer blandade (jämför diskussionen om rollförändringar i kapitel 5).
Det kunde uppfattas som en statussänkning att bli tvungen att sälja sina
tjänster om man tidigare haft rätt att utfärda direktiv, trots att den nya
situationen gav upphov till ett lärande. Marknadsrelationen uppfattas ha
en jämnare maktfördelning (parterna har lika hög status) än hierarkin
(där den ena parten är överordnad). Går man in i marknadsrelationen
från en hierarkisk position förlorar man således i makt.
I Högteknologiföretaget II fanns även ett exempel på hur arbetet utvecklades i hög grad genom att en person gick från mer specialiserade
arbetsuppgifter inom centraladministrationen till en lokal enhet. Idag
var hon VD:s högra hand och involverad i "all" affärsverksamhet i det
lilla divisionsbolaget. Hon beskrev sitt nuvarande arbete enligt följande:

"Jag är marknadschef, informationschef, personalchef,
ekonomichef, datachef och allt-i-allo här på firman ..."

6.2.2

Förändrade karriärvägar - en kommentar

Exemplen visar att decentraliserande organisationer förutsätter, och ger
upphov till, gradvisa förändringar i karriärvägar och belöningssystem.
Iakttagelsen sammanhänger även på ett naturligt sätt med den tidigare
diskuterade tendensen till verksamhetsorientering. Basverksamheten
prioriteras vad avser utmaningar, inflytande och utvecklingsmöjligheter
i arbetet, medan högre mellanchefsbefattningar får (relativt sett) sänkt
status.
Givetvis har förändringen också en gynnsam sida. Den erbjuder en
möjlighet att värdera andra saker i arbetet - lärande, stimulans och
ansvarstagande. För företaget som helhet är det vidare rimligt att anta
att den samlade kompetensbasen utvecklas i positiv riktning.
Att förändringen kunde uppfattas som ett problem i företagen berodde
på att behovet av nytänkande kring belöning och befordran kolliderade
med etablerade belöningsstrukturer. Det blev svårt att finna acceptabla
belöningsfonner för dugliga chefer och medarbetare i den nya decentraliserade organisationen.
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Breddade arbetsuppgifter och ökat ansvarstagande inom arbetet var
svårt att belöna, när de etablerade lönesystemen byggde på välavgränsade arbetsuppgifter och tydliga yrkesrevir. Dessa befattnings- och
lönenomenklaturer (som också legat till grund för arbetsmarknadsparternas förhandlingar) hade ofta skapat stabila administrativa system,
som visserligen höll på att luckras upp men fortfarande präglade
lönesättningen i de studerade företagen.
Karriärer "i sidled" eller "nedåt" stämmer inte heller med de etablerade
uppfattningarna om vad befordran skall innebära. Hierarkisk befordran
"uppåt" har av tradition givit högre status och högre lön. I decentraliserande organisationer är det svårare att precisera hur en befordran
ser ut och vilka befattningar, som är statusfyllda. Etablerade föreställningar utmanas när kunskaper och ansvar på verksamhetsnivån i
praktiken rankas högre än i befattningar högre upp i hierarkin. Två
citat får avslutningsvis belysa en pågående diskussion om behovet av
"nya" karriärer i decentraliserade företag:
"Det svåraste av allt är att förändra attityderna, att få folk att
acceptera de nya belöningsvägarna. För att inte tala om lönesystemet. Det vi vill belöna i dag är kompetens och ansvarsstagande i
verksamheten. Men de gamla lönestystemen är gjorda för att belöna
tjänsteår och hierarkisk position. "
Personal/organisationsansvarig ,
Monteringsinustrin
"Det kan också vara svårt att visa på personlig framgång gentemot
omvärlden. Hur skall man förklara för familjen eller grannnarna att
det går bra på jobbet om man inte befordras eller får stora lönelyft? Särskilt i en mindre stad som den här är hierarkisk position
betydelsefull. Den påverkar till och med vilket socialt umgänge man
kan ha."
Utbildningsansvarig, Monteringsindustrin
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Forskningsresultat: Positivaoch negativa effekter

6.3 Ökad risk för avknoppning och avhopp
Delresultat XW. Decentralisering kan i vissa fall öka risken för att
medarbetare lämnar företaget för att gå till andra arbetsgivare eller
för att starta eget. Ökande kunskaper och ansvarstagande på
verksamhetsnivån kan paradoxalt nog i förlängningen leda till förlust
av kompetent arbetskraft och/eller uppkomst av nya lokala
konkurrenter.
Ett av motiven för decentralisering är att främja kunskapsutveckling
och ansvarstagande hos chefer och medarbetare i verksamheten. Ett
breddat kunnande om affärs- och verksamhetsförutsättningar på den
lokala nivån antas både ge en mer effektiv kunskapsallokering och göra
det lättare för organisationen att attrahera duglig arbetskraft.
Undersökningsmaterialet antyder emellertid att en sådan kunskapstillväxt på verksamhetsnivå i förlängningen också kan ge upphov till en
förlust av kompetent arbetskraft, något som (särskilt med ett företagslednings- eller arbetsgivarperspektiv) uppfattas som problematiskt.

?
?

DCJD
Kundföretag

Figur 6.3. Ökande autonomi på verksamhetsnivå skapar förutsättningar
för avknoppning eller avhopp, om inte motiven för att tillhöra organisationen är starka. Kanske tar avhopparen även kunderna med sig.
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Tre exempel

Exempel]: I Monteringsindustrin (fabrik 1) hade en omfattande
arbetsledarutbildning startats, med syfte att utbilda chefer att ta ett allroundansvar för verksamheten, som en "småföretagare på golvet".

Under en femårsperiod skulle alla arbetsledare, som bedömdes ha
förutsättningar att axla den nya rollen, genomgå programmet.
Satsningen var betydande. Arbetsledaren fick sätta av nio månaders
betald arbetstid. Utbildningen innehöll alltifrån företagarkunnande och
ledarskapsträning, till praktiska färdigheter i teknik, matematik,
ekonomi, marknadsföring, produktionsteknik, materialstyrning,
kvalitetsarbete m ffi.
Utbildningen skulle också ge dem självförtroende att själva utveckla sina
arbetsledarområden och verksamheter. De arbetsledare jag intervjuade
var genomgående positiva, visade upp genomarbetade utvecklingsplaner
och några av dem hade redan genomfört inte obetydliga förändringar på
sina respektive avdelningar. När jag träffade en av dem aven slump i
ett annat sammanhang ett år senare fick jag emellertid, på frågan "hur
går det för dig?" det något överraskande svaret:
"Jo det är toppen.fast jag jobbar inte kvar. Det gick inte mer än ett
par månader så fick jag erbjudande från ett annat företag att bli
produktionschef Det är inte ofta en arbetsledare får en sådan
chans".

Exempel 2: I Elektronikindustrin I hade vissa projektledare (mestadels
tekniker) fått ansvar för marknadsföring, produktutveckling (som ofta
skedde i samverkan med kunden), ekonomi, personal med mera, dvs ett
slags affärsansvar. Efterfrågan på kvalificerade chefer, projektledare
och tekniker var stor i branschen. En divisionschef berättade om
problemet med den decentraliserade organisationen (som han själv varit
aktiv att införa):

Forskningsresultat: Positivaoch negativaeffekter
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"Mitt största problem är att mina projektledare blir så synliga utåt.
När de får det fulla ansvaret börjar de agera. De träffar kunder. De
fattar kompetenta beslut direkt på platsen. De förhandlar om pengar
som de betraktar som sina. Kunden, eller vem det nu är får ett
intryck av att den här personen kan sin sak. Förr fick de ju aldrig
träffa någon som kunde ge klart besked. Men ryktet sprider sig. Så
snart någon konkurrent behöver rekrytera tar de reda på vilka de
duktiga cheferna är. Och så ringer de och lovar guld och gröna
skogar - och gräset verkar ju alltid grönare på andra sidan. Jag
förlorade själv helt nyligen en kille på det sättet".
Exempel 3: I det rikstäckande Serviceföreta~et I träffade jag ett antal
lokala servicechefer. En av dem stod efter 15-20 års trogen tjänst nu i
begrepp att lämna företaget för att starta egen direkt konkurrerande
verksamhet. Såväl koncernledning, som områdesledning var bekymrade
- det fanns inte utrymme för två företag i samma bransch på orten.
Kollegorna var också påtagligt oroade av det inträffade. Å ena sidan var
avhopparen en gammal vän. Å andra sidan gjorde han, som en kollega
uttryckte det, "det fulaste man kan göra; ta den bästa personalen med sig
och hela kundkretsen" . Avhopparens argument för att starta eget var
inte bara egen ekonomisk vinning och ett behov av nya utmaningar
(även om de fanns med i bilden). Det första han nämnde som svar på
frågan "varför" var:
"Därför att jag inte inom företaget kan utveckla tjänsterna på det
sätt som kunderna häruppe behöver. Det stämmer inte med vår
policy har de bestämt i Stockholm, men jag håller inte med." (Den
produktjörändring han tänkte göra var enligt min bedömning
tämligen marginell).
En tilläggskommentar belyste kopplingen till decentraliseringsprocessen, som givit honom en grundlig utbildning i "företagsledning":
"Nu har jag ju sedan 3-4 år tillbaka fått lära mig hur man sköter ett
sådant här företag, och det är ju inga konstigheter. Och jag har
märkt att varje år skickar vi upp 1.4 miljoner kronor till
huvudkontoret (regionkontoret avsågs). Inte kan vi ge kunderna den
service de vill ha, inte kan jag belöna personalen om de hugger i lite
extra, och för min egen del skulle ju bara en bråkdel av den vinsten
vara lysande. Inte ens aktieägarnafår något ut av det (regionen gav
O-resultatför tillfället). Då kan man undra vad dom gör med alla
pengarna".
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Förlust av kompetens - en kommentar

Att medarbetare eller nyckelpersoner lämnar sin arbetsgivare för att
arbeta hos en konkurrent eller för att starta eget torde i sig inte vara
ovanligt. Det anmärkningsvärda i exemplen ovan var den tydliga
kopplingen till decentraliseringsprocesser på verksamhetsnivå. Ledarskapsträning, komplett projektledningsansvar respektive ökande kunskaper gjorde aktörerna attraktiva på arbetsmarknaden eller kunde ge dem
kunskaperna och självförtroendet att starta eget.
Skall då detta fenomen presenteras som ett problem till följd av
decentralisering? Det beror uppenbarligen på vilket perspektiv man
anlägger. Med ett mer kortsiktigt ledningsperspektiv är det tydligt att
situationerna tolkas problematiskt. Överordnade chefer var bekymrade
över att de riskerade att bli en utbildningsinstitution för personal, som
sedan kommer konkurrenterna till godo.
Sett ur medarbetarnas perspektiv bör det å andra sidan ses som en
styrka att arbeta i en organisation, som möjliggör kunskapsutveckling.
Kunskapen blir en personlig tillgång som arbetsgivaren inte kan återta.
Även ur samhällsekonomisk synvinkel torde utvecklingen vara positiv.
Den möjliggör en ökande kunskapsnivå i kombination med ökad
rörlighet hos arbetskraften.
Också sett ur kundernas perspektiv kan avhoppen uppfattas positivt. Om
avhopparen i exempel 3 verkligen kunde ge bättre service till ett lägre
pris genom besparingar i byråkrati och mer anpassad dimensionering av
verksamheten, måste detta av allt att döma vara marknadsekonomiskt
lönsamt. Att försvara det större företaget per se tycks inte vara motiverat.
Situationen kan också tolkas ur ett ägarperspektiv. Å ena sidan kan
ägarfunktionens intresse förväntas sammanfalla med företagsledningens.
Att sammanhålla storföretaget intakt och behålla arbetskraften tycks
angeläget. Å andra sidan, om verksamheten de facto effektiviseras
lokalt, varför placera kapital i mindre effektivt storföretagande?

Forskningsresultat: Positiva och negativa effekter
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Vad kan då företagsledningen göra för att behålla arbetskraften? Ett
rimligt antagande, till att börja med, är att risken för avknoppning är
högre i branscher där inträdes- eller utträdeskostnadema på marknaden
är låga till exempel i serviceföretag, som i exemplet ovan, eller
kunskapsföretag. Bindningar till kostsam teknologi torde försvåra
avknoppning, liksom bindningar till företagets namn eller goda rykte.
Vice VD kommenterade fallet med avhopparen enligt följande:
"Det här visar bara att man måste skapa starka band med andra
medel, så att de duktiga cheferna vill stanna kvar.

En solid företagskultur, eller -ideologi, ett gott rykte på marknaden, en
god personalpolitik med mera torde vara värdefulla tillgångar för att
förebygga risken för kompetensförlust.
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Utarmas långsiktig utveckling?

Delresultat IV. En vanligt förekommande uppfattning är att en
decentraliserad organisation försämrar företagets förmåga till
långsiktig utveckling. Minskat utrymme för centrala utvecklingssatsningar i kombination med kortsiktigt verkande ekonomisk utvärdering av lokala enheter anses försämra förutsättningarna för mer
grundläggande innovationer och utveckling av nya affärsideer.

Å andra sidan tycks en decentraliserad organisation inrymma en
alternativ bas för hantering av utvecklingsfunktionen - att gynna
långsiktig utveckling, som genereras i lokala verksamhetsenheter.
Medvetenheten om, eller erfarenheterna av, denna är dock ännu
högst begränsade, varför "nettoeffekten" är osäker. Mycket tyder på
att frågan om hur långsiktig utveckling skall tryggas är
decentraliseringens svåraste problem. Behovet av fortsatt forskning
är stort.
Ett allvarligt problem med en decentraliserad organisation ansågs i de
studerade företagen vara risken för att förmågan till långsiktig
utveckling av verksamheten försämras. Problematiken får visst stöd i
det empiriska materialet, liksom i tidigare teori om decentralisering.
Trots det är det svårt att bedöma i vilken grad problemet är reellt. Ett
skäl till detta är att i företagen formulerades problemet oftare som
farhågor än som konstaterade erfarenheter. Ett annat skäl är att man i
de studerade företagen ofta redan hade söktförebygga problemet
exempelvis genom att inrätta gemensamma fonder för utvecklingssatsningar, "växthusorganisationer" för nya ideer eller genom att starta
centrala utvecklingsprojekt. Ett tredje skäl är att det är svårt att avgöra i
vilken grad innovationer skulle ägt rum om de mer centraliserade
arbetsformerna hade behållits, frågan blir hypotetisk till sin karaktär.
Ett fjärde skäl är att den decentraliserade organisationsformen också i
vissa avseenden gynnade innovationer, (vilket bl a diskuterades i avsnitt
6.1.1 ovan) varför "nettoeffekten" är osäker.
Diskussionen i detta avsnitt har paralleller till diskussionen om risken
för avveckling av specialistkunnande - jämför kapitel 5 ovan. En viktig
skillnad är emellertid att i kapitel 5 avsågs indirekt, verksamhetsstödjande specialistkunnande (stabskunnande). I detta avsnitt diskuteras
långsiktig utveckling av den direkta affårs- eller kärnverksamheten,
såsom nya produkter eller affärsideer..

Forskningsresultat: Positivaoch negativa effekter
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Kortsiktiga belöningssystem och begränsade resurser.
De argument, som aktörer i företagen ansåg motiverade att långsiktig
utveckling kan utannas i en decentraliserad organisation, kan sammanfattas enligt följande:
- De lokala enheterna/verksamhetsenheterna har så hård
arbetsbelastning och utsätts för så noggrann kontroll att de bara
hinner uppmärksamma akuta, kortsiktiga problem.
- Lokala chefer saknar möjlighet till överblick och
omvärldsbevakning.
- Möjligheterna till tvärkontakter och korsbefruktningar är sämre i
en decentraliserad organisation, eftersom enheterna är väl avgränsade från varandra.
- Den lilla enheten har inte tillräckliga ekonomiska resurser för att
driva utvecklingsprojekt.
- Den lilla ekonomin klarar inte ett risktagande.
- Den lilla enheten kan inte locka kvalificerade
utvecklingsspecialister eller motsvarande, då sådana personer
ställer särskilda krav på utmaningar, högre status och en kreativ
miljö (dvs en huvudkontorsmiljö).
- Den lokala enheten vill inte finansiera egna utvecklingsprojekt, men
gärna dra nytta av andras (ett s k "free-rider"-problem).
Ett exempel:
En lokal divisionschef i det utvecklingsintensiva Innovationsföreta~et
menade att decentraliseringens enda viktiga nackdelar sammanhängde
med hur innovationsförutsättningama påverkades. Han sammanfattade
de tre viktigaste problemen:
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"Den lokala divisionen kan inte göra tillräckliga investeringar. Nu
behöver vi till exempel en superdator, som inte finns på marknaden.
När vi tar upp saken på ledningsgruppsmöte anmäler de andra
enheterna inte sitt intresse. De tänker - låt dem driva utvecklingen
och ta kostnaden. Sedan kan vi hänga på.
Möjligheterna till kunskapsspaning försämras. Vad gör vi för att
hålla reda på om det kommer till exempel ...sensorer (ny teknik
inom området). På huvudkontoret fanns ju farbröder som tilläts
vara visionärer och hade betalttör det. De satt hela dagen med
radarn på gentemot omgivningen. Här har visserligen många fler
sina småradars på. Menfrågan är om deras räckvidd är lika stor.
Möjligheterna att sprida och utnyttja ny kunskap försämras. Vi är
ju tekniktunga, det är viktigt att utnyttja kompetensen i organisationens olika delar. Men vi får inte tillräcklig uppmuntran när vi
hjälper varandra, vi skulle behöva betalt, eller belöningar. Det är
svårt att förklara för mina killar att de skall släppa sina egna
projekt för att hjälpa kollegor i andra enheter. Här fungerar inte
alltid systemet, även om vi alla vet att det är viktigt på sikt att
hjälpa varandra."

Argumenten får också visst stöd i annan empiriskt baserad litteratur.
Edgren et al4 skriver: (Se vidare teorikapitlet, avsnitt 8.1.2.)
"Många kritiker har, med viss rätt, framhållit att det decentraliserade
lönsamhetsansvaret gör att divisionernas utvecklingsarbete blir
alltför kortsiktigt och begränsat till marknadsanpassning av
produkterna. Utvecklingsförmågan hos företaget blir med tiden
utarmad. En divisionaliserad FoU genererar endast marginella
anpassningar av verksamheten, Den skapar inga innovationer och
affärs genombrott. För detta krävs en långsiktig inriktning av
utvecklingsarbetet, tillräckliga resurser och en kreativ miljö.
Dessa förutsättningar kan bara skapas inom en samlad utvecklingsfunktion, anser divisionaliseringens kritiker. (sid 126)"

4 Edgren,Jan, Rhenman,Eric och Skärvad,Per-Hugo,Divisionalisering och därefter:Erfarenhetav
decentraliserad organisaiton i sju svenskaföretag.Stockholm: Management Media, 1983.

Forskningsresultat: Positivaoch negativaeffekter
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"Den typ av divisionalisering, som innebär att tidigare
funktionsorganiserade företag bryts ned i ett antal mindre företag
med totalt lönsamhetsansvar, har emellertid ibland inneburit att man
också brutit ned de fundamentala växt- och utvecklingsmekanismerna. Om detta hänger samman med att branschen kommit
i ett nytt utvecklingsskede och en annan typ av innovationsprocess
bör stimuleras, kan detta kanske inte undvikas men det gäller att vara
mycket medveten om problemet... ...En del av våra erfarenheter
som konsulter i mekaniska verkstadsföretag talar för att dessa delvis
drabbats aven minskad utvecklingsförmåga när de stora tekniska
avdelningar, som tidigare fanns brutits ned i samband med
produktorienterad divis ionalisering". (sid 144)
Problematiken diskuterades också i en klassisk Harvard Business
Review-artikel, med titeln "Managing our way to economic decline'"
Författarna pekar på riskerna med det kortsiktiga utvärderingssystemen
i decentraliserade företag och väcker en rad frågor, som behandlar de
bristande personliga incitamenten för långsiktig utveckling:
- Chefernas prestation mäts årsvis: Är det då någon ide att driva
frågor, som gäller enhetens utveckling på flera års sikt?
- Cheferna har fullständigt resultatansvar. Den personliga framgången
är knuten till det ekonomiska resultatet. Törs man då ta några risker?
- I karriärsystemet ligger en önskan om snabb befordran. En
karriärchef stannar sällan mer än tre till fem år på ett arbete. Finns
det då någon anledning att göra satsningar nu, som ger utdelning
först om flera år?
- Marknadsorientering betonas. Men den marknad man ser är dagens.
Vem bevakar och tänker på morgondagens kunder?
- Skulle det - trots detta - ändå komma fram en ny produkt
är det stor risk att den nya produkten inte får stanna kvar i det egna
boet. Varför skall man då bedriva utveckling av nya produkter?

5 Hayes R och Abernathy W, (19~) ManagingDur Way to EconomicDecline. Harvard Business
Review, July/August 1980.
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Ger målstyrning kortsiktighet?
Indikationen om utarmning av utvecklingsfunktionen får också stöd av
tillämpningen av målstymingsprinciper i decentraliserade företag.v
Målstymingen kännetecknades i de studerade företagen vanligen av att:
- renodlat kvantitativa mått användes för målformulering,
- måtten var företrädelsevis tämligen enkla redovisningsmått, (till
exempel vinst i förhållande till omsättning eller nettomarginal),
- uppföljningen av nyckeltalen var snabb, ofta per månad eller
kvartal,
- uppföljningen var datoriserad och byggde på företagsgemensamma
dataprogram, varför utrymmet för personliga variationer var litet.
Ovanstående kännetecken kan uppenbarligen medföra en risk att mer
svårkvantifierade bedömningskriterier såsom kvalitet, långsiktighet,
innovativitet, god service m m, inte premieras. Ett intryck var också att
det var vanligt att dialogen mellan ledning och lokala enheter fokuserade kring nyckeltalen, som huvudsakligt mått på framgång eller misslyckande. I vilken utsträckning nyckeltalen avspeglar verksamheten på
ett riktigt sätt kan naturligtvis diskuteras. Möjligheten till snabb uppföljning av lokala resultat innebär vidare att organisationen blir välstädad och kostnadstrimmad. Kostnader och resursåtgång kontrolleras
således noga. Utrymmet kan minska för "skunk work", dvs udda projekt
eller befattningar med oklara arbetsuppgifter m m. Det praktiska
handlingsutrymmet för långsiktigt och osäkert arbete minskar.

Hur marknadsföra centrala utvecklingsprojekt?
Farhågan om utarmning av utvecklingsfunktionen styrks också av några
exempel i undersökningsmaterialet där centrala utvecklingssatsningar,
som hade gjorts i decentraliserade företag hade svårt att nå ut till
lokalorganisationen. Trots hög ambitionsnivå på central nivå var
projektens praktiska effekt i verksamheten begränsad. Två exempel:

Exempel l : I Serviceföretaget II hade en central utvecklingssatsning
genererat ett datoriserat servicesystem, som skulle förbättra lokalkontorens service och produktutbud till kunderna. Utvecklingschefen
var dock bekymrad, då hon hade svårt att få gehör hos de lokala
cheferna. Ett litet fåtal var intresserad av att använda systemet,
medan flertalet var ointresserade eller tyckte det blev för dyrt.
6 Jfr även teorikapitlet 8.2.6.

Forskningsresultat: Positivaoch negativaeffekter
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Utvecklingschefen hade också gått till ledningen med ärendet,
"tanken var att vi kanske skulle besluta centralt om att alla skulle
skaffa systemet. Men ledningen vill inte släppa iden om den decentraliserade organisationen, så jag är utlämnad till att försöka
övertyga lokalkontoren. Jag vet att det är en bra ide, och den är
utvecklad i samarbete med kunderna - men hur marknadsför man en
central ide i en decentraliserad organisation? "
Exempel 2: I Serviceföretaget I hade en central teknikavdelning
utvecklat ett tekniksystem, som innebar utökad service till kunderna,
och installerades hos dem. Systemet marknadsfördes direkt från
teknikavdelningen till kunderna. Lokalcheferna var understundom
förgrymmade, och menade att detta gav upphov till organisatoriska
konflikter.
"De går och säljer in systemet hos kunderna utan att fråga oss, och
sedan kräver de att vi ska ta över och ansvara för driften. De
behöver inte bekymra sig över kostnaderna på sikt".

I båda exemplen var det tydligt att kombinationen av centrala
utvecklingssatsningar och lokalt resultatansvar inte fungerade väl.
Exemplen visar att om utvecklingsarbete sker centralt kan en decentraliserad organisation skapa svårigheter i implementeringsfasen.

6.4.2

Krav på nya utvecklingsvägar - en kommentar

Ovan diskuterades varför den decentraliserade organisationen kan verka
hindrande för långsiktig utveckling. Som framgick var problemen
allvarliga till sin natur. Lokala enheter har otillräckliga resurser för att
bära utvecklingskostnader och för att skapa en kreativ miljö. Målstyrningsprinciperna kan gynna kortsiktigt agerande på bekostnad av
risktagande och långsiktigt tänkande. Även om centrala utvecklingssatsningar görs kan dessa ha svårt att nå förankring på verksamhetsnivån.
Faktorer som gynnar långsiktig utveckling.

Trots det var bilden dock inte entydigt negativ. Som tidigare diskuterats
innebär decentraliseringen en prioritering av verksamhetsnivån där
handlingsfrihet och ökande affärskunskaper byggs upp. Detta har även
en rad positiva effekter för utvecklingsarbete:
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- Sådant utvecklingsarbete som behöver nära marknads- eller verksamhetsförankring kan gynnas (detta diskuterades även i avsnitt 6.1.1).

- Antalet personer som blir nära inblandade i innovationsarbete kan
öka.
- Förbättrade förutsättningar för lärande möjliggör även fördjupning
eller specialisering lokaliserad till verksamhetsnivån.

Ett exempel:
I Högteknologiföretaget II prioriterades helt innovationer och teknisk
utveckling på den lokala verksamhetsnivån. Central utvecklingsavdelning saknades helt i detta teknik- och utvecklingsorienterade
företag. Divisionschefen menade att, trots problemen (jfr ovan),
övervägde decentraliseringens positiva effekter också vad avsåg
långsiktig utveckling:

"Det kommer fram många fler bra ideer och man måste arbeta med
dem i verksamheten. Det blir ett annat intresse och förståelse hos
individen. Den lilla individen får en annan uppmärksamhet, där det
lönar sig att vara kreativ ...Frågan med resurser har vi löst genom
att detfinns pengar, som är öronmärktaför utveckling. Vi tar
ansvaret och risken lokalt".
"Sannolikheten att vifattar rätt beslut ökar,!ör vi kan göra en
bättre värdering av ideerna än man skulle göra på huvudkontoret.
Även personbedömningarna blir bättre. En duktig person med en
galen ide kan vara värd att satsa på. När vi säger nej gör vi det på
goda grunder med ordentliga motiveringar. Vi har tid med en helt
annan prövning av ideer, styrelsen bara skumpar igenom beslut så
snabbt som möjligt. På det sättet är decentraliseringen också långsiktig. "
VD i företaget bekräftade bilden:

"I vår bransch måste vi till och med lära upp kunden, så avancerade
är våra produkter. Teknikfronten ligger kanske i Japan eller i ett
laboratorium i USA. Det finns inte en chans att vi på huvudkontoret
skulle kunna ha bättre kunskaper om detta än de konstruktörer, som
är experter och som arbetar i de olika verksamheterna. Vår roll på
huvudkontoret är att stötta de kunniga, så att de kan hålla sig a jour
med utvecklingen."

Forskningsresultat: Positiva och negativa effekter
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Frågan om långsiktig utveckling i decentraliserade företag behöver utan
tvekan närmare belysning. En viktig iakttagelse är att det mesta av den
kritik, som riktas mot den decentraliserade organisationen i själva
verket rör valet av målstyrnings- och utvärderingsmekanismer. En
angelägen uppgift är uppenbarligen att utveckla resultatmått och
ekonomiska nyckeltal, som bättre beaktar behovet av långsiktig
utveckling även inom en decentraliserad organisation. Resurser och
belöningar kan i större utsträckning anslås även för lokalt utvecklingsarbete, och incitamenten och de praktiska möjligheterna att bedriva
utvecklingsarbete lokalt kan förbättras. Vidare kan konstateras att en
stark och centraliserad utvecklingsfunktion har ett betydande symbolvärde i många organisationer. Så länge alternativen är oprövade är det
inte förvånande att det uppfattas som ett riskabelt steg att ändra på detta.
Föreliggande arbete antyder emellertid att en sådan kombination av
centraliserad utveckling i en decentraliserad organisation kan vara
riskabel. Risken finns att den centrala utvecklingsfunktionen får det
officiella ansvaret för utvecklingssatsningar, men i praktiken har stora
svårigheter att involvera de kunskaper, som byggs upp på verksamhetsnivån och stora svårigheter att förankra eller implementera de centrala
innovationer som utvecklas. Kanske är det i denna haltande kompromisslösning som hotet mot långsiktig utveckling har sitt egentliga
ursprung?
Flertalet teorier om decentralisering förutsätter att den decentraliserade
organisationen ger upphov till ett slags "lokal egoism" - suboptimering
och revirtänkande. Teorierna förutsätter också att sådan suboptimering
kan kontrolleras och begränsas genom hierarkisk styrning och centralisering av vissa särskilt viktiga frågor Gag återkommer närmare till
denna diskussion i teoristudien, del ll).
Om sådan centraliserad utveckling inte fungerar måste dock frågan
ställas hur denna risk för suboptimering kan överbryggas på annat sätt.
Närmast till hands ligger att studera lösningar, som bygger på samarbete mellan lokala enheter. Empirin väcker tanken (men data är
otillräckliga) att samordning och integration så att säga bättre kan ske på
den decentraliserade organisationens villkor. Samarbete vad gäller
gemensamt risktagande och långsiktiga projekt kanske bättre kan
åstadkommas via samarbete i interna nätverk, i experiment och projekt,
som utvecklas och prövas i den lokala verksamheten. Nya ideer kan
spridas genom olika fora för kommunikation.
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Det enda av de studerade företagen, som arbetade i denna sistnämnda
riktning var Högteknologiföretaget II. Här experimenterade man med
horisontella nätverk och samarbetsgrupper, vilket skulle skapa
tvärkommunikation och samarbete över gränserna. Man sökte mekanismer för horsontell samordning och integration - utan att bryta
principerna om den decentraliserade organisationen.
Här beskrev den tekniske chefen sin uppgift som att se till att olika
enheter får tillfålle till kontakter med varandra. Han benämnde sig själv
"ett slags nätverksoperatör". Han arbetade bland annat genom att ordna
gemensamma utbildningar och temadagar, genom att bevaka att olika
slags kunskap fanns representerad i lokala utvecklingsprojekt och genom
att ge olika specialister speciell status som bevakare av olika kunskapsområden för hela företagets räkning - fast de arbetade i olika lokala
verksamhetsenheter. Tyvärr räcker inte föreliggande empiriska arbete
för att närmare granska hur väl denna ansats lyckades. Ansatsen kräver
såväl nya samarbetsformer som nya tankestrukturer. Som företagets VD
påpekade:
"Vi måste alla lära oss att inte bara se till den egna enhetens
intressen - fast vi har en decentraliserad organisation.... Att
decentralisera gick på några månader. Att åstadkomma samarbete
kommer att ta flera år."
Dikotomin decentralisering/centralisering är fast förankrad i tänkandet i
många organisationer. I synnerhet tycks detta gälla affårsutvecklingsoch FoU-funktionen. Men decentraliseringens allvarligaste problem risken för hämmad långsiktig utveckling - kan måhända inte, som
tidigare teori inom området i första hand förutsätter, kompenseras
genom selektiv centralisering av utvecklingsfrågor. Istället finns ett
behov av att finna lösningar, som bättre harmonierar med den
decentraliserade organisationen. Exempel på sådana kan vara interna
nätverk, horisontella samarbetsprojekt och former för spridning av
lokalt genererade ideer.
Det empiriska arbetet väcker således tanken att det huvudsakliga valet
inte alltid står mellan centralisering och decentralisering av olika
frågor. Lika viktigt är att finna former för lokal autonomi kombinerat
med "horisontalt" samarbete.

Forskningsresultat: Positiva och negativa effekter
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Sammanfattning

I detta kapitel har positiva och negativa effekter av decentralisering
diskuterats. De positiva effekterna förstärker den tidigare diskuterade
tendensen till verksamhetsorientering.
Fördelarna med en decentraliserad organisation uppträdde framför allt
på verksamhetsnivån, där förbättrade förutsättningar för lärande och
handling kunde iakttas.. Dessa förändringar kunde i sin tur ge fördelar i
form av kostnadseffektivitet, förbättrad marknadsanpassning, ökad
innovativitet, rekryteringsfördelar samt förbättrad kontroll. Med hänsyn till dessa förändringars potentiella betydelse underströks dock att
fortsatt forskning om var och en av dessa effektivitetsmekanismer är
nödvändig.
Det empiriska arbetet genererade också information om några
problemsituationer till följd av decentraliseringsprocesser. En sådan var
de praktiska svårigheterna att finna belöningsformer som harmonierade
med tendensen till verksamhetsorientering. Karriären i en decentraliserad organisation kunde ta sig uttryck i form av breddade arbeten,
nya arbetsuppgifter/kunskaper, genom förflyttningar "i sidled" eller t o
m "nedåt" i hierarkin (från försvagade mellan- eller specialistnivåer till
verksamhetsnivån). Problematiskt var dock att sådana befordringsvägar
varken stämmer överens med gängse attityder till organisatoriska belöningar eller med etablerade lönesystem, som förutsätter att status och
lön gradvis ökar med hierarkisk nivå.
Ett annat problem var att decentralisering, som så ofta sägs syfta till att
utveckla arbetskraften, paradoxalt nog även kunde ge upphov till förlust
av kompetent arbetskraft. Kvalificerade medarbetare eller chefer med
företagsledarliknande kunskaper blev attraktiva rekryteringsobjekt för
konkurrenter och headhunters eller fick självförtroende och träning i
företagande, tillräcklig för att starta egna företag. En decentraliserad
organisation riskerar därmed att bli en utbildningsinstitution, som
kommer andra företag tillgodo eller till och med "föder upp sina
konkurrenter" .
En mycket viktig frågeställning är också huruvida decentralisering,
vilket ofta befarades, försämrar förutsättningarna för långsiktig
utveckling, risktagande och innovativitet.
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Aktörer i företag uppfattade ofta att decentralisering främjade
kortsiktigt tänkande, inte minst till följd av att kortsiktiga nyckeltal
används som utvärderingsbas, och till följd av att den lilla, avgränsade
ekonomin inte kan bära riskprojekt eller utveckla högkvalificerat
specialistkunnande. Även när centrala projekt hade initierats för att
balansera dessa brister, fanns i det empiriska materialet exempel på att
sådana satsningar var svåra att kombinera med en i övrigt decentraliserad organisation. Att marknadsföra eller förankra centrala
utvecklingsprojekt, som skulle nyttiggöras på verksamhetsnivån, kunde
vara svårt.
Å andra sidan visade också diskussionerna att det kan finnas en potential
för långsiktig utveckling inom ramen för ett decentralt funktionssätt. En
decentraliserad organisation kan öka innovativiteten i lokala ertheter och
uppgiften att driva långsiktig utveckling kan omdefinieras till att överföra lokalt genererade ideer till andra delar av organisationen, eller
stimulera kunskapsutbyte - således ett arbete med horisontell integration
och utveckling. Detta kräver dels att belöningsstrukturema anpassas till
att främja långsiktiga aktiviteter, dels att den verksamhetsnära miljön
kan uppfattas som lika professionellt stimulerande och statusfylld som
huvudkontorsmiljön. Behoven av kritisk massa för kollegialt utbyte på
specialistnivån hade i ett företag sökt lösas i nätverkets form, nätverk,
som grep över flera lokala enheter och också inkluderade externa
specialister.

Medvetenheten om eller acceptansen av sådana "horisontella" mekanismer för långsiktig utveckling är dock begränsad. Behovet är stort av
ytterligare kunskap i frågan.
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KAPITEL 7
DISKUSSION AV DE EMPIRISKA RESULTATEN
Inledning
I kapitel 3 - 6 har femton delresultat presenterats från den empiriska
undersökningen om decentralisering. Resultaten behandlade decentraliseringsprocessers innebörd (kapitel 3), hur de genomförs i företagen
(kapitel 4), dess konsekvenser för olika aktörer (kapitel 5) samt positiva
och negativa effekter i organisationen (kapitel 6). Skildringarna var
deskriptiva (ej normativa) och syftade till att utveckla kunskap om
effekterna av decentraliseringsprocesser med fokus "inuti" företag.
Beskrivningarna visade att decentraliseringsprocesser, bakom fasaden av
nya begrepp och strukturer, på ett djupgående sätt förändrar arbetsroller, kunskapsmönster, ageranden och prioriteringar i organisationen.
Jag har kallat denna grundläggande förändring för en "verksamhetsorientering". Jag menar att man måste förstå vad verksamhetsorienteringen innebär för såväl olika aktörer som för organisationen
som helhet, för att kunna bedöma resultaten av decentralisering. Verksamhetsorienteringen kan också vara en viktig dimension för att bedöma
decentraliseringsprocessers eventuella effekter i termer av inre och
yttre effektivitet.
I detta kapitel, som avslutar avhandlingens empiriska del (Del I) ges en
övergripande kommentar till de empiriska resultaten'. Särskilt diskuteras vad den iakttagna "verksamhetsorienteringen" innebär för organisationen som helhet. Däremot kommer inte sakinnehållet i de olika
undersökningsresultaten att återupprepas i detta kapitel. Den läsare, som
önskar en snabb överblick över resultaten rekommenderas att ta del av
inledningarna och sammanfattningarna i varje resultatkapitel (3 - 6).

1 Kopplingen mellan empiriska resultaten och teoristudien diskuteras i kapitel 11.3 i Del II.
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Decentralisering är en verksamhetsorientering

En strukturförändring räcker inte
Den empiriska undersökningen visade att aktörer i företag har en
föreställning om att decentraliseringsprocesser innebär en strukturell
förändring. "Organisationen" i företaget uppfattas som någonting självständigt - en slags struktur eller "stomme" som är möjlig att förändra.
Förändringen i organisation ses vanligen som "strategisk" - dvs ett
verktyg för att nå strategiska mål, som ökad inre och yttre effektivitet
eller förbättrad styrning och kontroll.
Dessa tankar om formella och strukturella förändringar kom i de
studerade företagen till uttryck i en strävan att platta ut och dela upp
organisationen i små, marknadsstyrda, överblickbara och "småföretagsliknande" helheter. Dessa fick å ena sidan ökad autonomi genom
delegering av beslutsbefogenheter och arbetsuppgifter samt genom
minskningar i interna regleringar. Samtidigt skärptes, å andra sidan,
den ekonomiska kontrollen genom ett resultatansvar på lokal nivå och
ett system för målstyrning mot ekonomiska nyckeltal. 2 Formellt innebar således decentraliseringen förändringar i organisationsstruktur,
ansvarsområden och styrformer. Denna beskrivning av decentraliseringsprocessers formella innehåll får även starkt stöd i teori, vilket
kommer att framgå i kapitel 8.

Decentraliseringens kärna: Strukturer - Roller -Attityder
Det empiriska arbetet tydliggjorde emellertid att det inte räcker att
beakta de formella och strukturella aspekterna för att förstå mekanismerna idecentraliseringsprocesser.
På ett mer djupgående plan lyfte undersökningen fram hur decentraliseringsprocesser dessutom sammanhänger med förändrade arbetsroller och kunskapsmönster, förändringar som av allt att döma var
viktigare än de formella organisationsförändringarna'. Decentraliseringen gav också upphov till förändrade prioriteringar och nya
attityder, vilka ändrade själva definitionen på vad som är en effektiv
och ändamålsenlig organisation.

2 Se närmare kapitel 3, ovan.

3 Se närmare kapitel S, ovan.

Sammanfattande diskussion av undersökningsresultaten
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Verksamhetsorientering - "Kraftsamling" på lokal nivå
Dessa förändringar bidrog tillsammans till att, på ett grundläggande
plan, åstadkomma vad jag benämnt en "verksamhetsorientering".
Verksamhetsorienteringen betecknar ett slags organisatorisk fokusering
och "kraftsamling" på lokal, operativ verksamhetsnivå med åtföljande
uppbyggnad av resurser, kunskaper, inflytande, aktivitet och handlingsfrihet. Verksamheten eller "basnäringen" sätts i fokus för organisationens prioriteringar, vanligen på bekostnad av hierarkins /högre/
mellannivåer.
De strukturella förändringarna bidrar förvisso i hög grad till denna
verksamhetsorientering. Delegering förflyttar ansvar och befogenheter
till verksamhetsnivån. Avreglering ökar verksamhetsnivåns handlingsfrihet. Uppdelningen i mindre och överblickbara helheter ger ett fokus
på marknader och verksamheter lokalt. Målstyrningen innebär att ett
uttalat ekonomiskt ansvar flyttas ut till den lokala nivån, och dessutom
att uppföljning och utvärdering sker på verksamhetsnivån.
Undersökningen visade dock dessutom (och framför allt) att dessa
formella förändringar måste kompletteras med djupgående förändringar
i de mänskliga resurserna. Utan kunskaper om dessa mekanismer,
menar jag, är det inte möjligt att bedöma huruvida decentraliseringsprocesser kan möta de ofta högt ställda förväntningarna om ökad
effektivitet och ändamålsenlighet, om kostnadsmedvetande, marknadsorientering och ökad styrbarhet.
I det följande diskuteras verksamhetsorienteringens mekanismer
närmare.
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Förändringar i de mänskliga resurserna

Verksamhetsorienteringen innebär, som särskilt framgick i kapitel 5 och
6, en förstärkning avarbetsroller och en kunskapsmässig upprustning på
lokal verksamhetsnivå. Denna förstärkning kunde urskiljas tämligen
djupt ned i hierarkierna och förekom i undersökningen exempelvis i
arbetsgrupper, distrikt, lokalkontor, servicekontor eller projekt, men
kunde även iakttas vid en divisionalisering på högre ledningsnivåer.
Den decentraliserade organisationen hjälpte lokala aktörer att definiera
och fokusera på sin verksamhet, sin marknad och sin uppgift. Ofta
formulerades något som kunde liknas vid en "lokal affärside''.
Kring denna byggdes ett helhetsansvar för drift och verksamhet upp,
och ett resultatansvar kopplades till verksamheten. Problemlösning, som
var relaterad till verksamheten ägde i ökande utsträckning rum lokalt,
utan att överordnade nivåer kopplades in. Tvärfunktionell (flerfunktionell) kunskap kring verksamheten byggdes upp lokalt - dvs enheten
svarade själv för allt fler frågor, som tidigare betraktats som
specialistområden - personalfrågor, ekonomi- och budgetarbete, kundoch marknadsfrågor, kvalitetsarbete m m.
Ett sådant mer komplett verksamhetsansvar resulterade även i att lokala
aktörer fick ökade möjligheter att förändra och utveckla verksamheten.
Därmed ökade verksamhetsnivåns möjligheter till inte obetydlig strategisk påverkan. Tänkvärt var att ökningen i verksamhetsbaserat strategiskt agerande tycktes kunna äga rum även om avsikten från ledningens
sida endast varit att delegera "operativt" ansvar. En hypotes är att om
ett ansvar för helheten decentraliseras till lokal nivå, följer strategiskt
tänkande och strategiskt agerande med. Strategiskt agerande sammanhänger med en helhetssyn. Verksamhetsorienteringen skapar förutsättningar för strategiskt tänkande på operativ nivå.
Förändrade roller och kunskapsmönster
Bland aktörerna kom verksamhetsorienteringen särskilt tydligt till
uttryck genom framväxten aven "företagsledningsliknande" roll och ett
generalistkunnande på lokal nivå, en rollförändring, som krävde mycket
energi och resurser. Lokalt ansvariga chefer var också den grupp som
berördes mest av decentraliseringsförändringarna i de studerade fallen.

Sammanfattande diskussion av undersökningsresultaten
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Också bland medarbetarna kunde arbetsvillkoren förändras i riktning
mot ett "all-round"-kunnande. Detta innebar dels breddade arbetsuppgifter (arbetsrotation), dels ökad medverkan i indirekt arbete (till
exempel budget-, kvalitets- och administrativt arbete), dels ökad
medverkan i problemlösning och utvecklingsarbete. I undersökningsmaterialet var dock förändringarna för medarbetarna mindre än för de
lokala cheferna.
Förstärkningen av den operativa verksamhetsnivån innebar således att
både lokala chefer och medarbetare fick bredare och mer varierande
ansvarsområden. Förändringen stimulerade därigenom lärande om
verksamhetens olika aspekter och befrämjade självständigt agerande,
ansvarstagande, problemlösning och experiment.

Verksamhetsorienterad kunskapsutveckling
Denna upprioritering av verksamhetsnivån fick också konsekvenser för
andra befattningshavare och yrkeskategorier i företaget. Sidoordnade
(stabs-)specialister kunde rent fysiskt utlokaliseras till verksamhetsnivån, eller börja arbeta konsultativt med verksamhetsnivån som kund.
I båda fallen "verksamhetsorienterades" deras kunskapsprofil. Det
uppstod ett tryck att avveckla kunskap, som inte efterfrågades av den
lokala verksamhetsnivån, och att utveckla sådant kunnande som efterfrågades. Det uppstod även ett tryck mot att bedriva utvecklingsarbete i
nära samarbete med beställare på verksamhetsnivå.
I likhet med medarbetare och lokala chefer, mötte även specialisterna
krav på breddade kunskaper, fast av annorlunda slag. Utöver sitt specialistkunnande behövde de träning i att konkurrensanpassa, prissätta och
(särskilt internt) marknadsföra sitt kunnande och att arbeta under ett
lönsamhetsansvar. Dessa är, som framgår, områden som traditionellt
ansetts vara linjens och marknadssidans speciella kompetens.

Ökade krav på ledningen
Kraftsamlingen och kompetensuppbyggnaden på verksamhetsnivå kunde
också leda till en urholkning av vissa mellanchefers auktoritet, då deras
relativa "förädlingsvärde" eller kunskapsbidrag ifrågasattes, Utrymmet
minskade för mellanchefer högre upp i hierarkin att tillföra sakkunskaper eller att fatta formella beslut. Verksamhetsorientering innebär en
nedprioritering av mellannivåer.
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Verksamhetsorienteringen visade sig också ställa ökade krav på "pyramidens topp" - ledningsfunktionen. Visserligen förstärktes en av
ledningens baser för auktoritet - kontrollfunktionen - genom framväxten av system för målstyming mot ekonomiska nyckeltal. Men
istället kunde en annan av de baser för auktoritet, som ledarskapet vilar
på urholkas - förmågan att tillföra "överlägsen" kompetens.
Kraftsamlingen och kunskapsuppbyggnaden på verksamhetsnivån gjorde
det till en allt mer kvalificerad uppgift för företagsledningen att behålla
sin förankring i, och kunskaper om, verksamheten. Det ställs i en decentraliserad organisation stora krav på att de beslut och rekommendationer, som ledningen ger, tillför verksamheten ett praktiskt värde.
Verksamhetsaktörerna tycktes i takt med sin egen ökande kompetens bli
allt mer känsliga för "tomma fraser".
En viktig ledningsfunktion brukar anses vara att ha överblick över
verksamheten. Undersökningen lyfter istället fram att kritiskt för
ledningen i en decentraliserad organisation är att ha inblick. En ledning, som inte har en positiv och aktiv dialog med verksamhetsnivån
riskerar att mista sin inblick, och därmed urholka sitt reella
beslutsunderlag.
Detta betyder inte att ledningen är mindre viktig i en decentraliserad
organisation - kanske snarare tvärtom. En iakttagelse var att den mest
dynamiska miljön föreföll finnas i organisationer där en stark decentralisering kombinerades med en stark ledning. Däremot kan
slutsatsen dras att det uppenbarligen innebär en större utmaning att
finna konstruktiva fonner för ledarskap - på den decentraliserade
organisationens villkor.
Decentralisering förändrar genom roller

En viktig slutsats av ovanstående resonemang är att de olika roll- och
kunskapsförändringarna är beroende av varandra och ömsesidigt
förstärkande: Breddade arbeten på medarbetarnas nivå förutsätter att
deras chef agerar utifrån ett generalistperspektiv och avstår från direktstyrning. Omvänt, den hårt belastade lokala chefsrollen förutsätter
delegering till medarbetarna.
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Stärkta roller på verksamhetsnivå tenderar att försvaga auktoriteten hos
någon eller några överordnade mellannivåer, vilkas organisatoriska
förädlingsvärde blir allt mer oklart. Att avveckla mellanchefsbefattningar är emellertid inte möjligt förrän kompetenta chefer utvecklats på
verksamhetsnivån.
Den konsultativa specialistrollen förutsätter kompetenta köpare av
tjänster på verksamhetsnivån. Samtidigt förutsätter "helhetsansvaret" på
verksamhetsnivå att specialistkunnande finns tillgängligt som stödresurs,
i synnerhet i mer komplicerade verksamheter.
Verksamhetsorienteringen ställer krav på en förändrad ledningsroll. En
sådan ledningsroll kan dock inte fungera om inte också rollförändringarna på verksamhetsnivå hunnit få genomslag.
De olika rollförändringarna både förutsätter och skapar förutsättningar
för varandra, således. Detta illustrerades i figur 5.6.
Av de sammanlänkade rollförändringarna kan några slutsatser dras:
-

att roll- och kunskapsförändringarna är (minst) lika betydelsefulla
som formella ändringar i organisation och struktur,
att ett sätt att förstärka eller "genomföra" decentraliseringsprocesser
är att tydliggöra och underlätta dessa rollförändringar, och
att det är viktigt att erkänna att de innebär ett omfattande lärande såväl i form av rena sakkunskaper som träning i nya roller.
att även kringsystem (belöningssystem, ekonomi- och
informationssystem etc) måste anpassas efter dessa nya
rollförväntningar och kunskapsmönster.

Decentraliseringens kostnad: tid och resursertör lärande
Ett intryck var att man i vissa organisationer endast uppfattade delar av
ovanstående mönster. Vanligt var t ex att kraven och förväntningarna på
verksamhetsnivån stärktes, att den nya chefsroIlen och kommande förändringar för medarbetarna "såldes in". Däremot diskuterades sällan
lika öppet behovet av förändringar på mellannivåer och än mindre de
stora kraven på ledningsnivån. Det förekom exempelvis att förändringar
på specialistnivån signalerades utan att lokala chefer hade fulla mandat
eller kunskaper nog att agera köpare. Det förekom även att chefer fick
"generalistansvar" på papperet, vilket sedan praktiken urholkades
genom fortsatt detaljstyming i olika frågor från specialistnivån.
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Likaså kunde medvetenheten ibland vara låg om att rollförändringar
kräver tid och resurser för lärande, resurser som synes vara decentraliseringens stora kostnadspost. En förklaring till detta kunde möjligen
vara att de i företagen kända teorierna om decentralisering framställer
den som en "strukturförändring" - om vi ändrar strukturen så kommer
resten av sig självt.

7.3

Förändrade attityder och prioriteringar

De kombinerade förändringarna i strukturer, roller och kunskapskrav,
som skisserats ovan kan också tolkas som ett uttryck för i grunden
ändrade attityder och värderingar kring organisatoriskt agerande och
organisatorisk effektivitet. De empiriska skildringarna påvisar förekomsten av vissa systematiska prioriteringar och val. Den decentraliserade organisationen tenderar att prioritera.
a) integrerade arbeten!kunskapsmönster framför snävt avgränsade,
specialiserade dito,
b) lokalt beslutsfattande framför centralt,
c) småskaliga system framför storskaliga,
d) marknadsbaserade relationer framför hierarkiska,
e) handling och experiment framför enhetlighet och gemensamma
riktlinjer.
Dessa attitydförändringar i synen på arbete och organisatorisk effektivitet synes vara tämligen djupgående till sin natur, och föreliggande
empiriska arbete räcker inte till för att stabilisera iakttagelserna till
självständiga delresultat. Iakttagelserna skulle behöva undersökas
ytterligare empiriskt t ex genom någon form av attitydmätning. För att
ändå för ett ögonblick vidga tolkningen något utöver den empiriska
basen, ger jag nedan en kommentar till dessa attitydförändringar, vilka
tillsammans ytterligare förstärker tendensen till verksamhetsorientering.
Integrering ersätter separering
Ett återkommande inslag i de i denna undersökning skisserade mönstren
var, som framgått, att synen på "bästa" arbetsfördelning synes ha förändrats. Genomgående i rollmönstren i kapitel 5 återkom temat
"breddning" i arbetsuppgifter och kunskaper. Ett all-roundkunnande
utvecklades på medarbetamivå, en "generalistroll" på chefsnivå och en
"konsultroll" på specialistnivå.
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Dessa förändringsmönster bygger på det (såvitt mig bekant oprövade)
antagandet att organisationen har nått ett läge där breddning av
kunskaper är relativt mer värdefull än ytterligare specialisering/
rutinisering. De som förespråkade denna utveckling oroade sig inte
nämnvärt för att specialiserat kunnande därmed skulle urholkas. De
menar snarare att kunskapen berikas genom att konfronteras med fler
av verksamhetens aspekter. Kunskaper om helheten adderar något
värdefullt till ett specialiserat kunnande. Annorlunda formulerat; en
breddning i kunskapen behöver inte inkräkta på kunskapens djup.

Tilltro till "lokalmakt"
Genomgående i materialet har också framgått en tendens att prioritera
lokalt beslutsfattande framför centralt dito. Denna prioritering synes
bygga på en ökad tilltro - berättigad eller ej - till lokala aktörers
förmåga till beslutsfattande och handlingskraft i olika - även svåra situationer.
Tilltron till "lokalmakt" är inte bara ett erkännande av att aktörer på
verksamhetsnivå kan mer om verksamhetens detaljer. Den antar också
att högkvalificerade kunskaper och kanske t o m strategiska försprång
kan finnas lokalt, men saknas på högre hierarkiska nivåer. Annorlunda
uttryckt - det organisatoriska förädlingsvärdet på verksamhetsnivån
uppvärderas.

"Småskalefördelar" ?
Fler aktörer i decentraliserande organisationer tycks även ha anammat
tanken att effektivitet i systemet som helhet bäst genereras genom småskaligt agerande. Den rent formella uppdelningen i mindre (och löst
sammanlänkade) enheter ger en sådan signal, och bedömare som verkade för decentralisering hävdade ofta att små arbetsplatser är mer
effektiva, och små enheter mer flexibla - och därmed lönsamma. Ny
teknik kan förstärka denna tendens: nya produktionssystem ger god
ekonomi vid små serier.
Flera intervjupersoner använde, oberoende av varandra, det i teknikoch ekonomilitteraturen knappast vedertagna begreppet "småskalefördelar" . Att företag kan växa i storlek, t ex genom fusioner, och ändå
förorda uppdelning i mindre enheter tycks inte heller vara så paradoxalt
som kan synas i förstone - man bygger så att säga småskalighet i stor
skala.
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Marknadsbaserade relationer prioriteras

Genomgående kunde också en tendens urskiljas - berättigad eller ej - att
prioritera marknadsbaserade relationer framför hierarkiska eller andra
samarbetsformer. Behov härleddes "bakåt" i organisationen från ett
kundbehov. Interna kund-/leverantörsförhållanden kunde upprättas
längs ett flöde, liksom mellan linje och stab. Också interna avdelningar
diskuterade ofta hur de skulle definiera sina (interna) kunder och förbättra sin konkurrenskraft. Ibland framhölls att även högspecialiserat
kunnande bäst utvecklas och tillhandahålles på marknadens villkor, ett
synsätt som dock inte accepterades av alla aktörer.
Experiment som bas för utveckling

En parallell till strävan efter integrerade arbeten var också tendensen,
som kunde iakttas, att i ökande utsträckning integrera problemlösning
med problemnivån. Om ett problem är gemensamt för flera avdelningar
på verksamhetsnivån (t ex lönesättning eller kvalitetsfrågor), anses dessa
bäst bearbetas decentralt i verksamheten, inte som tidigare lösas
centralt.
Eftersom varje enhet kan förväntas behöva en egen variant av problemlösning, behöver varje enhet bygga egen kompetens i ämnet. Det
klassiska sättet att separera problemlösning från problemnivån anses
leda till att problemet finns kvar, men att ansvaret för dess lösning
flyttas utom räckhåll. Ett konkret uttryck för denna attityd är utlokalisering av specialiststaber till verksamhetsnivå, eller uppbyggnad av
lokalt specialistkunnande. Förespråkarna av denna modell kunde påpeka
att fördelarna av flexibilitet och anpassning är så stora att extra kostnader för visst dubbelarbete är väl motiverade.
Detta synsätt kan också tolkas som en prioritering av handling och
"experiment" som bas för lärande, (eventuellt då i motsats till enhetliga
riktlinjer och generella principer). När särskilt användbara ideer genereras i en enhet kan dessa spridas genom kopiering eller horisontalt
erfarenhetsutbyte.
Begreppen verksamhetsorientering och decentralisering

Jag har, som framgått, i detta arbete kallat den "alternativa" organisationslogik, som sammanhänger med decentraliseringsprocesser för
en "verksamhetsorientering".
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Begreppet har jag använt för att markera att operativ, lokal verksamhet
står i centrum för förändringen, medan övergripande, centrala, "policynivåer" tycks få relativt sett minskad uppmärksamhet och status, och att
nya krav ställs på ledningen.
Om "verksamhetsorientering" som begrepp är alldeles väl valt vill jag
låta vara osagt. Klart stod dock att begreppet "decentralisering" inte
räckte till för att beskriva den förändring jag ville gestalta. Decentraliseringsbegreppet har hos företagsaktörer (liksom bland teoretiker)
kommit att beteckna en tämligen handfast omorganisation, en i raden av
populära "management"-tekniker.
Jag menar att denna förändring ger upphov till och/eller framkallas av
mer grundläggande förändringar i yrkesroller och kunskapsmönster i
organisatoriska grundantaganden och attityder, något som vid
användande av decentraliseringsbegreppet helt kommer i skymundan.
Decentraliseringsbegreppet uttrycker dessutom en splittring av helheten
i mindre delar. Det empiriska materialet gav en annorlunda bild - en
uppbyggnad av lokala helheter kring en verksamhet.
Användandet av begreppet verksamhetsorientering skall dock inte tolkas
som att min ambition är att söka ändra det vardagliga språkbruket.
Decentralisering som begrepp används och definieras tämligen fritt av
aktörer i företag, och med det får man låta sig nöja. Jag har också sett
exempel på förändringar, som benämns annorlunda men som i en eller
annan mening verkar decentraliserande, såsom målstyrningsprocesser,
projektorganisationer av olika slag, vissa produktionstekniska system,
vissa tekniker för kostnadskalkylering, etc. Jag ser i dagsläget inte att
kunskapsområdet skulle vinna på allt för strikta definitioner. Orden
tillfaller upphittaren.

Ostrukturerade och delvis kaotiska förändringsprocesser
Ovanstående iakttagelser om betydelsen av roll-, kunskaps- och
attitydförändringar kan också hjälpa till att kasta ytterligare ljus över de
mångskiftande framträdelseformer för decentralisering, som undersökningsmaterialet genererade, och vilka diskuterades närmare i kapitel 4.
Empirin bröt här framför allt mot föreställningen om decentralisering
som ett "strategiskt verktyg", som skall genomsyra organisationen i en
bestämd ordning. Istället uppvisade framträdelseforrnema spontana,
osystematiserade, lätt kaotiska processer, i hög grad beroende av
personliga initiativ på olika nivåer.
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Decentraliseringsförsöken berörde sällan hela företaget samtidigt, och
de kunde ta sig olika uttryck i olika delar av samma organisation lokala, frikopplade processer, vilka dessutom ibland tycktes vara
tämligen oberoende av "officiell" organisationspolicy. Varje arbetsplats
tycktes ha sin "decentraliseringsprofil".
Det förefaller rimligt att denna mångskiftande bild till en del kan
förklaras just av att roll-, kunskaps- och attitydförändringar sker i olika
takt. Olika enheter eller personer tar till sig förändringen på olika sätt
(eller inte alls), eller driver vissa men inte alla rollförändring ar. Förändringsförsök i en del av organisationen kan kollidera med andra
processer. Likaså kan de "verksamhetsorienterade" eller "decentrala"
attityderna anammas i olika utsträckning. Vissa organisationer eller
individer tar till sig tankegångarna snabbt, andra väntar eller tar avstånd
från ideerna.
Decentralisering genom tre samverkande jörändringsmekanismer
Sammanfattningsvis visade den empiriska undersökningen att
decentralisering ger upphov till och förutsätter förändringar i flera
mekanismer. Förändringar i formella befogenheter och organisationsstrukturen är en del i förändringen. En annan del är förändringar i
arbetet för individerna i organisationen. Denna förändring äger rum
genom förändrade arbetsroiler och kunskapsprofiler. En tredje del i
förändringen är förändringar i attityder och prioriteringar, som ger
upphov till en förändrad syn på hur resurser skall fördelas i organisationen och hur arbete bör organiseras. De tre förändringsmekanismerna
sammanfattas i nedanstående figur.
A Förändringar i organisationsstruktur, formella befogenheter
och kontrollsystem.

B Förändringar i arbetsroller
och kunskapsprofiler.

.....~

..
~ C Förändringar i organisatorisk
prioriteringar och attityder till
organisatorisk effektivitet.

Figur 7.1. Samverkande förändringsmekanismer vid decentralisering.
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Ger decentralisering effektivitet?

En viktig fråga vid studiet av decentraliseringsprocesser är givetvis om
förändringen verkligen ger positiv utdelning i form av ökad effektivitet,
vilket så ofta förväntas i företagen. Trots att ytterligare några steg har
tagits i detta arbete, i riktning mot ökad förståelse av mekanismerna
bakom decentraliseringsprocesser kan frågan om kopplingen mellan en
decentraliserad organisation och ökad effektivitet fortfarande inte entydigt besvaras.
Empirin visade att de aktörer, som verkar i en decentraliserad organisation har klara uppfattningar om dess effektivitet. De menade (som
diskuterades i kapitel 6) att decentralisering gav rekryteringsfördelar,
förbättrade möjligheter till uppföljning och styrning, ökat kostnadsmedvetande, förbättrad marknadskoppling och ökad innovativitet.
Sådana erfarenheter är naturligtvis intressanta per se, men räcker ändå
inte för göra en samlad bedömning. Flertalet aktörer saknar ju möjlighet att bedöma hur andra arbetsformer skulle fungera i samma miljö,
eller vilken betydelse organisationen har för det arbete, som utförs.
Inte heller inom teorin på området har frågan om ett eventuellt samband
mellan decentralisering och effektivitet entydigt kunnat besvaras, vilket
jag återkommer till i avhandlingens del Il, Ett antal trovärdiga argument för (och emot) decentralisering framförs i forskningslitteraturen,
men argumenten har inte mer ingående prövats empiriskt. I det fåtal
studier där forskare har försökt att mer i detalj mäta eller förklara
effektivitetseffekterna, har modellerna renodlats för att möjliggöra
kvantifiering, varigenom endast delar av processerna kunnat belysas.
Faktorer vid bedömningen - strukturer, roller och attityder

Det empiriska arbetet har lyft fram att för att kunna ta ställning till
frågan om decentralisering ger ökad effektivitet, måste man ha en god
förståelse för vilka processer och mekanismer i organisationen, som
förändringen ger upphov till.
Föreliggande arbete har visat att det vid studiet av decentraliseringsprocesser är angeläget att fokusera både på förändringar i strukturer/
styrsystem, i roller/kunskapsmönster och i vilka prioriteringar och
grundantaganden, som styr agerandet. Förändringar i sådana mekanismer påverkar ju både organisationens inre och yttre agerande.
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Viktigt är också att beakta hur organisationen som helhet påverkas av
förändringen. Som framgått måste många olika delar falla på plats innan
man kan ta ställning till om förändringen varit gynnsam eller ej. Det
räcker exempelvis inte att konstatera positiva effekter för personal eller
chefer på lokal nivå om mellan- eller stabsnivåer skapar trögheter eller
stigande kostnader.
Också hur verksamhetsorienteringen påverkar organisationens utbyte
med omvärlden är viktigt i sammanhanget, exempelvis hur relationerna
till kunderna påverkas. Hur kunderna uppfattar samarbetet med en
decentraliserad organisation har inte undersökts i detta arbete.
Hänsyn måste således tas till en rad faktorer. Lägg därtill att förändringen bygger på en "ny" (ett förmätet ord) uppsättning grundläggande
värderingar, vilkas hållfasthet inte kan styrkas i dagsläget. De värderingar eller attityder, som redovisades i kapitel 7.3 ovan, är egentligen
en uppsättning organisatoriska grundantaganden. De signalerar en
förändrad syn på "bästa sättet" att organisera. Frågan är dock hur väl
underbyggda sådana värderingar kan sägas vara, samtidigt som decentraliseringens förmåga att ge effektivitet hänger på dessa antaganden.
- Finns det belägg för att breddade arbeten och generalistbetonade
kunskapsprofiler ger en mer effektiv organisation än den klassiska
specialiseringen och rutiniseringen?
- Kan "småskalfördelar" förklaras och beräknas i ekonomiska
termer på samma sätt som de kalkyler som talar för stordrift, eller
är det andra mekanismer, som ligger bakom?
- Ger det verkligen bättre effekt att, som i decentraliserade
organisationer, prioritera beslutsfattande, handlingsfrihet och
kunskapsuppbyggnad på lokal nivå än att på traditionellt maner samla
resurserna centralt?
- Är prioriteringen av handling och experiment på den lokala nivån
mer gynnsam för organisationens utvecklingsförmåga än centrala
riktlinjer och samlade överväganden?
- Är interna marknader mer effektiva samordningsmekanismer än
styrning via hierarkin? 4
Trots denna mängd av frågetecken är ändå ett samlat intryck från den
empiriska studien, att på verksamhetsnivån kan decentraliseringsprocesser förväntas ge god utdelning i termer av ökad produktivitet och
innovativitet och i förbättrade marknadsrelationer.
The EconomicInstitutions of Capitalism, Firms, Markets, Relational
Contracting; New York: The Free Press, 1985. Se vidare teoriavsnitt 8.2.13.

4 jfr Williamson, Oliver E,
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Den empiriska undersökningen gav belägg för att decentraliseringen gav
upphov till ändrade beteenden i två viktiga avseenden - lärande och
handling stimulerades på den lokala verksamhetsnivån. Verksamhetsorienteringen föreföll främja uppbyggnad av kunskaper om verksamheten, frigöra energi och främja experimenterande och nya lösningar.
Den frigjorde stora delar av den mänskliga potentialen vilket rimligen
bör vara av godo.
Farhågor uttrycktes ibland att denna ökade lokala "energi" skulle
medföra att olika enheter osystematiskt skulle dra åt olika håll. Även om
risken är värd att beakta, var mitt samlade intryck att "energin" så att
säga kanaliserades i verksamhetens riktning. Kraften riktades in på
kundkontakter och att utföra det arbete som erfordrades så väl som
möjligt. En försiktig bedömning är därför att på verksamhetsnivå ökar
såväl den inre som den yttre effektiviteten.
Om en sådan effektivitetsökning på verksamhetsnivå kan förväntas gälla
för organisationen som helhet, beror däremot i hög grad på hur lednings- mellan- och specialistnivåerna agerar. Resursuppbyggnaden och
kompetensupprustningen på verksamhetsnivån är uppenbarligen förenad
med vissa lokala kostnader för lärande och omställning. Om staberna
bibehålls i storlek och antal, eller om mellannivåer inte reduceras
förblir de centrala kostnadsvolymerna intakta - samtidigt som
verksamheten "rustar upp".
Den risk för dubbelarbete, som ibland förknippas med en decentraliserad organisation behöver således inte bara uppstå om olika lokala
enheter gör samma saker. En större risk för dubbelarbete är om
arbetsuppgifter utförs både centralt och lokalt.
Viktigt för att bedöma effektiviteten på längre sikt är också organisationens förrnåga till nyutveckling. Mycket talar för att den decentraliserade organisationen gynnar ideutveckling och innovationer - på
verksamhetsnivån. Men som diskuterades i kapitel 6.4 kan denna
innovationsbenägenhet hämmas om organisationens uppföljningssystem
endast beaktar de rena ekonomiska nyckeltalen, per månad eller per
kvartal. Risken är då stor att kortsiktigt resultattänkande slår ut mer
osäkra utvecklingssatsningar och sänker riskbenägenheten.
Verksamhetskopplade lokala utvecklingssatsningar kan vara lika
framgångsrika som centraliserade sådana, men kräver andra mekanismer för idespridning mellan olika enheter och andra former för
uppföljning.
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Den ekonomiska uppföljningen i decentraliserade organisationer
behöver sannolikt kompletteras med kvalitativ uppföljning eller dialog
kring flera andra parametrar, till exempel kvalitet, kundtillfredsställelse, innovationer eller kompetensuppbyggnad. Den decentraliserade organisationen behöver arbeta aktivt för att trygga idegenerering och idespridning. och troligen därvid söka nya mekanismer för
samordning och integration.
Sammanfattningsvis måste en rad faktorer beaktas vid försök att bedöma
effektiviteten i en decentraliserad organisation, och jag återknyter även
till denna diskussion efter teoristudien i del Il. Jag vill återigen understryka att organisatorisk effektivitet till följd av decentraliseringsprocesser är ett angeläget forskningsområde.

7.5

En samhällelig förändring?

En alternativ teori?

Vilken tyngd har då det förändringstryck mot ökad verksamhetsorientering, som jag skisserat ovan? Bedömningen är mycket svår att göra.
Till att börja med kan konstateras att den ännu dominerande iden om
den uppifrånstyrda och hierarkiskt baserade organisationen har haft stöd
av utomordentligt starka teoretiker, alltifrån Taylor och Weber. I
företags traditionen har dessa föreställningar funnit stabil grogrund, med
långt driven rutinisering och specialisering som följd, samtidigt som
ledningsskikten blivit allt fler och allt starkare. Också stora delar av 80talets strategi- och managementlitteratur har förstärkt iden om den
upp ifråns tyrda organisationen, även om den ibland omvandlats till
divisionaliserad form.
Intressant, om än utanför ramen för detta arbete, är att också andra
typer av organisationer såsom demokratiska system, offentlig styrda
organisationer och kooperativ valt att organisera på ett likartat sätt.
Trots i flera avseenden annorlunda målsättningar har de byggt system
för specialisering, centralisering och styrning via hierarkin.>

5 Peterson, Olof, Makt i det öppna samhället. (Maktutredningen) Helsingborg:Carlssons förlag,
1989.
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Den framväxande organisationsattityd, som kan spåras i decentraliserande företag, å andra sidan, bryter mot etablerade föreställningar, utan att tillhandahålla säkra bevis för att förändringen är av
godo. Det är mot den bakgrunden inte förvånande om förändringen går
långsamt och sätter starka motkrafter i rörelse.
Givetvis sker inte heller "förändringen" i föreställningsramen hos alla
aktörer samtidigt; inte ens en och samma individ förespråkar ensidigt
det ena eller det andra synsättet. Det går heller inte att urskilja var i
organisationerna förändringarna initieras; alla slags befattningshavare,
på olika nivåer, kunde ge uttryck för en verksamhetsorienterad föreställningsram. De två synsätten lever sida vid sida i organisationer i
dialog och/eller i konfrontation och i samtidighet.
Det slags förändringar jag studerat var därför också märkligt nog både
"revolutionerande" genom de fundamentala förändringar i attityder och
arbetssätt de gav upphov till, och samtidigt så "vardagliga" - några
personer fick ändrade arbetsförutsättningar, men annars såg allt ut som
förut.
Vissa inslag i decentraliseringsprocessema utmanade hela den hierarkiska föreställningsramen, men decentraliseringen kunde också tolkas
som obetydligt modifierade principer för styrning och kontroll från en
medveten företagsledning, en "härska genom att söndra"-strategi med
strikt ansvarsfördelning och hierarkisk underordning som bas. Beroende på förväntningar tror jag det är möjligt både att dra slutsatsen att
förändringen är djupgående och betydelsefull - och att det handlar om
en föga radikal teknisk/praktisk modifiering av etablerade
arbetsförhållanden.
Föreliggande undersökning ger genom sin metodologiska design heller
inte någon information om förändringens "frekvens", dvs den kan inte
besvara frågan "hur vanlig är denna denna typ av förändring?" Jag kan
endast konstatera att förändringsansatsen inte tycks vara ovanlig, dels då
det inte beredde några svårigheter att finna organisationer, som ansåg
sig verka i decentraliserande riktning, dels då intresset från omvärlden
för detta arbete har varit stort.
En del i en samhällsutveckling?

En annan fråga är huruvida förändringsmönster, som liknar de här
skisserade kan förekomma i andra slags organisationer.
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De exempel som diskuterats i detta arbete var hämtade från större,
privata företag. Enligt den metodologiska ansatsen bör resultaten inte
generaliseras utöver sin empiriska bas, men kan givetvis prövas i andra
organisationer.
En liknande utveckling beskrivs i en avhandling från Lund, där
författaren har studerat en decentraliseringsprocess i en dansk
kommun.P Hyttner fann bl a att den idemässiga dimensionen, (i fallet
aktörers syn på differentiering och integration) var betydelsefull för att
förstå den strukturella aspekten av förändringen. Decentraliseringen
styrdes inte bara av formella beslut, utan uppstod först när den hade
förändrat grundläggande ideer och föreställningar om verksamheten.
En av de teoretiker, som också skildrar attitydförändringar, fast på
samhällsnivå, är Olof Peterson i boken "Makt i det öppna samhället",
som ingår i Maktutredningen", Han skildrar hur det etablerade "vertikala, hierarkiska samhället" har baserats på en instrumentalistisk syn:
"Den instrumentella modellen kan i samtliga fall tänkas vara riktad
uppifrån och ner. Ett efterföljande, underliggande, led är entydigt
bestämt av det närmast föregående. Förbindelsen är asymmetrisk. Ett
subjekt, det må vara en ingenjör, beslutsfattare, planerare, härskare
eller sändare, styr och kontrollerar via ett instrument något
underlydande subjekt" (s 55)
Detta vertikala, hierarkiska samhälle håller enligt Petersson nu på att ge
vika och lämna plats för "det horisontala samhället". Detta kännetecknas
bl a av mångfald och variationer, vilka ses som en källa till förnyelse.
Det horisontala samhället innehåller otydliga och överlappande verksamheter, och många processer pågår parallellt. Händelser inträffar
samtidigt på olika håll i samhället. Maktbildens ideal i det horisontala
samhället, är autonomi, dvs rätten att styra sina egna tarlkar, handlingar
och värderingar. Styrande regleringar ersätts i det horisontala samhället
av system för att upptäcka och dra lärdom av misstag och framgångar.
Detta innebär att t o m kunskapssynen är annorlunda i det horisontala
samhället. Om det tidigare alltid funnits någon sista instans för vetandet
är det öppna samhället öppet för att söka och lära av misstag.

6 Hyttner, Anders: Den idemässiga dimensionen: decentralisering somstruktur- och idi[örändring.
Lund: Univ. Press, 1991.
7 Olof Peterson, (1989), op cit,
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Skissen av det horisontala samhället kan också kopplas till den
övergripande förändring i kultursamhället, som brukar benämnas
postmodernism. En bästa modell eller uttrycksform (t ex) vad gäller
konst kan inte framhävas, utan kulturen kommer till uttryck och
kännetecknas bl a av mångfald, pluralism, hastiga förändringar och få
förhärskande ideologier. Se t ex Berg (1989) och Björkegren, (1990).8

En omvärldsberoende organisation
Om Peterssons analys av det framväxande horisontella samhället är
riktig, är parallellerna tydliga till de i detta arbete beskrivna förändringarna i företagsorganisationer. Den decentraliserade organisationen kan tänkas vara mer än en i raden av populära managementtekniker.
Dess essens eller kärna kan vara en respons på ändrade krav i omvärlden, och på förändrade attityder kring organisatorisk effektivitet
och organisatoriskt agerande. I så fall torde decentraliseringsprocesser
vara något mer djupgående än en tillfällig pendel, som snart slår
tillbaka, vilket ibland förmodas.
Men också faktorer i omvärlden måste antas påverka utvecklingen. Om
det exempelvis är så att skandinaviska lednings- och styrformer ligger i
utvecklingens "framkant", kan den internationella utvecklingen, med en
harmonisering med EG och med östeuropa bryta eller förändra den
förändringstendens, som skisserats.
Vi vet inte heller vad en eventuell mer djupgående ekonomisk kris kan
tänkas ha för effekt på företagens organisation. Å andra sidan torde
några grundläggande omvärldsförändringar inte vara reversibla: den
ökande turbulensen på många marknader, den ökande utbildningsnivån
hos arbetskraften och den tekniska utvecklingen mot småskaliga system.

8 Se Berg, P-O (1989), Postmodern Management? Fromfacts tofiction in theoryand practice.
Scandinavian Journal of Management, Vol. 5, No 3, p 201-217,1989, eller
Björkegren. Dag (1990) Postmodernism, its enemiesand defenders- Paper submitted to the 8th
International SCDS Conference, The Valhalla Conference, June 26th-28th, 1991, Copenhagen
Business School, Denmark.

198

Decentralisering - förändring i företag och arbetsliv

Om decentraliseringsförändringarna sammanhänger med förändringar i
omvärlden, ny teknik och nya marknadskrav, förändrade attityder och
en annorlunda kunskapsprofil hos arbetskraften, är det mindre troligt
att alternativet är en återgång till tidigare centralstyrda former. Med ett
omvärldsorienterat synsätt ligger det närmare till hands att dra slutsatsen att en uppföljning av tankemodellen om den decentraliserade
organisationen är någonting helt annat - kanske idag okänt.
En ny situation torde kräva nya tankemodeller, inte en återgång till de
gamla.

Del II
En teoristudie
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KAPITEL 8
TEORIER: PERSPEKTIV I
STRUKTUR- OCH LEDNINGSORIENTERADE
ANSATSER
8.1

Inledning till teoristudien

I denna avhandlingens Del II redovisas en teoristudie om
decentralisering. Till grund för studien låg forskningsfrågan (E):
- Vilka huvudsakliga olika sätt att beskriva eller definiera
decentralisering finns det i forskningslitteraturen ? Vilka teorier
kan (även mot bakgrund av de /framväxande/ empiriska
resultaten) bidra till ökad förståelse av fenomenet?

8.1.1

Teorianvändning med en "Grounded Theory"-ansats

Omvänd teorianvändning

Som framgick i metodkapitlet ställer den valda undersökningsmetoden
speciella krav på hur tidigare teorier och litteratur används i forskningsarbetet-. Vid användandet aven "Grounded Theory" -metod
ligger teoriarbete principiellt steget efter empiriskt arbete och syftar
främst till att stödja analysen av insamlade data. I detta avseende skiljer
sig metoden från många andra forskningsansatser där teoriarbete
används för att generera en teoretisk modell eller referensram, vilken i
ett andra steg blir föremål för empiriska undersökningar.
Med en Grounded Theory-ansats kan teoriarbete således betraktas som
ett slags "kompletterande empiri". Tidigare forskningslitteratur används
som en ytterligare en källa till kunskaper och ideer om det studerade
ämnesområdet. Syftet med "Grounded Theory"-ansatsens "omvända"
arbetsgång är att främja förutsättningslösa och (som namnet antyder)
empiriskt grundade upptäckter.

1 Detta diskuterades närmare i metodkapitlet avsnitt 2.2.5 och 2.3.4.
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En olikhetsansats
En annan av "Grounded Theory"-ansatsens hörnstenar är, som också
tidigare diskuterats, öppenhet och allsidighet i kunskapsutvecklingen.
Empiriskt kommer detta till uttryck i att olikheter uppsökes vid val av
nya studieobjekt. Kontinuerliga jämförelser mellan olika empiriska
situationer utgör basen för analys.I
Överfört till teoretiskt arbete innebär detta förhållningssätt att öppenhet
även för olika teoretiska ansatser är att rekommendera. En lämplig
ambition vid urvalet av teori är att söka spegla mångfalden inom
ämnesområdet, inte att söka framhålla en beskrivning som överlägsen
alla andra. Ett allsidigt teoriurval gör det också möjligt att relatera de
egna empiriska resultaten till tidigare kunskaper inom området.
Sammanfattningsvis fyller teoriarbetet två funktioner i detta projekt:
- att till stöd för fortsatt forskning tillhandahålla en
systematiserad sammanställning och analys av olika teoretiska
perspektiv och angeppssätt, som kan relateras till fenomenet
decentralisering. (= avhandlingens syfte II, se avsnitt 1.5)
- att relatera de empiriska undersökningsresultaten i kapitel 3 - 6 till
rådande kunskapsläge inom forskningsområdet.

8.1.2

Om urvalet av teori

Avgränsningar
Att sammanställa litteratur om decentralisering är ett omfattande arbete.
Som berördes i inledningskapitlet kan fenomenet/begreppet decentralisering relateras till snart sagt varje diskussion om arbetsförhållanden,
företagsledning, organisation och administration, och även i vidare
mening samhällelig samverkan människor emellan. Trots ambitionen att
spegla olikheter i teoribildningen, har det med hänsyn till ämnets vidsträckta karaktär varit nödvändigt att göra några avgränsningar. Den i
detta arbete använda litteraturen kännetecknas av några gemensamma
drag:

2 Detta diskuterades närmare i metodkapitlet, avsnitt 2.2.2.
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a) Den använda litteraturen behandlar organisation eller
organisatoriska processer.
b) Den har bedömts vara relevant;
- antingen för att decentraliseringsbegreppet diskuteras explicit,
- eller för att teorin har tydliga implikationer för fenomenet
decentralisering som det kunde studeras empiriskt.
c) Den använda litteraturen behandlar företrädesvis företagsorganisa
tioner (även om något undantag förekommer). Detta är en
betydelsefull avgränsning, som innebär att bland annat beskrivningar
av politiskt styrda organisationer, offentlig förvaltning, och
idealbaserade organisationer faller utanför ramen för detta arbete 3.
Olikhetskriterier
Givet dessa avgränsningar har jag för att nå bred täckning sökt
illustrera olikheter i teoribildningen vad beträffar:
a) teoriernas ämnesinnehåll och perspektiv,
b) teoriernas valör och "status".
Dessa olikhetskriterier förtjänar en närmare kommentar:
Olika ämnesinnehåll och perspektiv innebär att att jag sökt relevant
litteratur dels inom olika ämnesområden, dels inom olika skolbildningar/tanketraditioner. Olikheter i ämnesval innebär att organisationsteorier finns representerade med bland annat nationalekonomisk,
sociologisk, teknisk, marknadsföringsorienterad, arbetsrättslig,
produktionsteknisk samt informations- och redovisningsteoretisk
anknytning. Olikheter i perspektiv innebär att teorier valts ut, som
representerar paradigmatiska skillnader beträffande grundantaganden
om organisatorisk rationalitet, om effektivitet och om mänskliga
aktörers roll i organisationen. Olikheterna i ansatser kan ibland även
implicera att teorin antar en viss parts perspektiv (exempelvis ett
lednings- eller huvudmannaperspektiv, ett arbetstagarperspektiv, ett
kundperspektiv eller liknande). Jag har så långt möjligt sökt tydliggöra
sådana bakomliggande perspektiv.
3 Teorigenomgångar med tonvikt på offentlig sektor finns bl a i:
Bladh, Agneta; Decentraliseradförvaltning:Tre ämbetsverk i nya roller. Lund: Studentlitteratur, 1987.
Gustavsson, Gunnel, Decentralisering av politisk makt. En studie av svensk byråkratii kontakt med
sin omvärld. Helsingborg: Carlsson Bokförlag, 1987, samt
Hyttner, Anders: Den idemässiga dimensionen: decentralisering som struktur- och idejörändring. Lund:
Univ. Press, 1991.
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Med olika valör eller "status" menar jag att teorier kan vara framtagna
för olika ändamål - och ändå ge relevant kunskap om ämnesområdet. I
studien förekommer olika slags litteratur:
- Större delen av litteraturen är tea forskningslitteratur, dvs sådan
där författaren har akademisk förankring. Denna kan i sin tur grovt
indelas i två kategorier, dels "teoretiskt grundad" teori (eller med
outtalad bakomliggande empiri), dels teori som är förankrad i empiriska undersökningar.
- I mindre utsträckning förekommer också litteratur baserad på
utredningsarbete, där en uppdragsgivare eller intressent kan ha
spelat roll för arbetets tillkomst. I materialet finns till exempel
litteratur som publicerats på uppdrag av SAF, fackliga organisationer, respektive Försvarets Rationaliseringsinstitut. Att bedöma
hur uppdragsgivarens intresse kan ha påverkat författaren (som ofta
är fristående utredare eller forskare) är ofta svårt att avgöra i
efterhand.
- I något fall refereras också verk skrivna av praktiker, som
redovisar personliga erfarenheter av decentralisering. Exempel kan
vara en företagsledare, som "skriver av sig" sin frustration, eller vill
lansera sina egna erfarenheter av förändring. Målgruppen är vanligen andra praktiker, vilket inte hindrar att lärdomar kan dras även
för forskningsändamål.
- Ytterligare några arbeten måste betecknas som debattlitteratur.
Exempel på detta kan vara en bok om förbättrad arbetsorganisation i
produktionsmiljöer, skriven aven frilansande journalist, baserat på
en serie av hans egna tidningsartiklar.
Att i varje arbete urskilja valör eller status är givetvis svårt, liksom att
bestämma vilken litteratur som "bör tillåtas". Värdefull kunskap kunde
finnas i samtliga kategorier, och Grounded Theory-ansatsens principer
om öppenhet talar för att många olika ansatser inkluderas. Min position
har varit att utgå ifrån kunskapens relevans för ämnesområdet, men
också att ställa högre krav och iaktta större försiktighet vid användande
av arbeten som är utredningsprodukter, partsinlagor eller
debattlitteratur.
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8.1.3

Teoristudien i översikt

I de följande kapitlen, 8 - 10, illustreras den teoretiska mångfalden inom
ämnesområdet. Då det inte är möjligt att ge en heltäckande redovisning
har jag därvid valt ut teoretiska ansatser, som sinsemellan illustrerar
viktiga olikheter i teoribildningen och som dessutom utgör goda
exempel i sitt slag. Tanken om gradvisa jämförelser, som kännetecknar
det empiriska arbetet avspeglas också i teorikapitlets uppläggning: Varje
nytt avsnitt i teorigenomgången illustrerar en dimension eller vinkling
av decentraliseringsbegreppet, värd att beakta mot bakgrund av vad som
tidigare förts fram.
Tre perspektiv

För att öka framställningens överskådlighet har jag sorterat teorierna i
tre perspektiv (I - lIT), svarande mot kapitel 8 - 10. Sorteringen är
baserad på den analys av teorin, som presenteras mer ingående i kapitel
11 och som sammanfattas i nedanstående figur. Syftet med att introducera figuren redan här är att den kan underlätta läsningen av de tre
följande kapitlen.
Gemensamma
grundantaganden:

Ökad
effektivitet

Gemensamma
formella
komponenter:

Positiv
människosyn

,

Avreglering

/
Omstrukturering ....

Olika
Perspektiv :

Relativt
begrepp

Ledning
och kontroll
(Perspektiv I)

... Delegering

Marknads- och
omvärldsanpassning
(Perspektiv II)

Verksamhet och
lokal autonomi
(Perspektiv lIT)

Figur 8.1. Decentraliseringsbegreppet i teorin. Grundantaganden,
komponenter och perspektiv. Från teorianalysen, kapitel 11.1.3.
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Analysen i kapitel 11 visar - bland annat - att teorierna om
decentralisering i vissa avseenden har en gemensam kärna. Tre
grundantaganden är gemensamma i flertalet studerade teorier: Samtliga
teorier antar att decentralisering kan leda till ökad effektivitet (olika
uppfattningar råder dock om hur). I flertalet teorier återfinns en grundläggande positiv människosyn, vilken dock sällan diskuteras eller
problematiseras. Flertalet teorier visar också att decentralisering bör
betraktas i relativa termer. Dessa tre grundantaganden (översta nivån i
figuren) diskuteras närmare i kapitel l l.Ll ,
Teorianalysen lyfter även fram tre formella komponenter, som
återkommer i flertalet teorier: decentralisering synes innebära
omstrukturering, intern avreglering och delegering. Dessa
komponenter (mellannivån i figuren) diskuteras närmare i kapitel
11.1.4.
Därutöver visar analysen också att teorierna skiljer sig åt med avseende
på ur vilket perspektiv decentraliseringen skildras. Fortsättningen på
kapitel 8 behandlar perspektiv I och rubriceras Struktur- och ledningsorienterade ansatser. Kapitel 9 benämns Omvärldsorienterade ansatser
(perspektiv Il) och kapitel 10 benämns Verksamhet och lokal autonomi
(perspektiv III). Jag skall nedan i korthet redovisa skillnaderna mellan
de tre perspektiven. Denna diskussion fördjupas även i kapitel 11, som
innehåller en sammanfattande analys av teoribildningen.

Perspektiv l - III i korthet
Inom perspektiv l återfinns den dominerande och oftast citerade
teoribildningen, inklusive det fåtal arbeten där decentraliseringsproblematiken står i fokus. Här beskrivs decentralisering vanligen som
en förändring i formella strukturer, ansvarsområden, beslutsbefogenheter och styrsystem. Perspektivet är ledningsorienterat, organisationen
betraktas uppifrån. Förändringen ses vanligen som initierad på ledningsnivån för att därefter implementeras i organisationen.
Decentralisering ses i perspektiv I som ett medel att öka organisationens
effektivitet. Decentralisering beskrivs som en uppdelning eller nedbrytning aven övergripande helhet i mindre delar, vilka var och en är
lättare att överblicka och styra.
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Perspektiv II skildrar decentralisering utifrån organisationens behov av
anpassning till sin omvärld. Decentralisering skildras dels som en
faktisk organisatorisk anpassning mot marknads- eller affärsmässiga
krav i miljön, dels i termer av organisatorisk avspegling av nonner och
samhälleliga regleringar i omvärlden. En av teorierna beskriver
decentralisering som en symbolisk anpassning gentemot krav som
intressenter i omvärlden ställer på organisationen.

Också i perspektiv II är effektivitet ett viktigt kriterium, men den
effektivitet som beaktas är i första hand yttre effektivitet, dvs i utbytet
med omvärlden. Några av teorierna i perspektiv II har drag av determinism. Tankegångarna antyder att organisationer genom någon slags
naturlag, eller med hjälp aven "osynlig hand", anpassas efter sin omgivning. Den organisatoriska uppdelningen i mindre delar har följaktligen också sin grund i sinsemellan olika krav från omvärlden.
Perspektiv III skildrar lokal autonomi, som byggs upp kring olika
verksamheter eller aktiviteter. Teorierna inom detta perspektiv är
mycket olika, och flera av dem har svagare explicit koppling till
decentraliseringsbegreppet. Trots det ger de värdefulla kunskapsbidrag
till förståelsen av fenomenet decentralisering som det kunde studeras
empiriskt och erbjuder möjligheter att utvidga teoribildningen.

Några av teorierna i perspektiv III tar utgångspunkt i det arbete, som
utförs eller i den kompetensbas som finns i organisationen, och uppehåller sig därmed främst med inre effektivitet. Några av teorierna
fokuserar mer på det utbyte med omvärlden, som verksamileten
innebär, och dessa teorier ligger nära perspektiv II.
Perspektiv III kännetecknas därutöver aven stark tonvikt på mänskliga
aktörer. Människors dagliga arbete bestämmer förändringens kurs, inte
strukturer och styrsystem (som i perspektiv I), eller omvärlden (som i
perspektiv II). Perspektiv III uttrycker inte heller decentralisering som
en uppdelning, utan beskriver autonomi som någonting som byggs upp
till en helhet kring en verksamhet. Trots andra utgångspunkter är, också
i perspektiv III, syftet med förändringarna att skapa en effektiv
organisation med fungerande samordning.
En svår gränsdragning

Jag vill särskilt framhålla att gränsdragningen mellan de tre perspektiven inte är entydig utan att överlappningar förekommer.
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Jag vill också betona att varje kort presentation av ett tidigare arbete
med nödvändighet inneburit en förenkling och generalisering av den
återgivna teorin. I viss mening begås därför alltid en orättvisa mot
författarna när ett arbete placeras i ett av perspektiven I - lIT, eller när
ett arbete väljs ut för att illustrera en teoretisk poäng (målstyming,
arbetsbreddning etc). I de refererade arbetena finns ofta kompletterande
tankegångar, som författarna dock inte drivit som "main case", eller
som inte framstod som särskiljande gentemot andra arbeten.
Teoristudiens fortsatta uppläggning

I kapitlen 8 - 10 presenteras och kommenteras teoribildning kring
decentralisering uppdelat i de tre perspektiv I - III, som redovisats
ovan.
I kapitel 11 avslutas teoristudien med en sammanfattande analys. I denna
skall jag återkomma till teoriernas gemensamma kärna liksom till några
grundläggande motsättningar mellan olika teoribildningar. I avsnitt 11.2
diskuteras också särskilt olika uppfattningar och antaganden om hur
decentralisering kan påverka organisatiorisk effektivitet.
I kapitel 11.3. relateras den genomförda empiriska undersökningen till
litteraturstudien, och i avsnitt 11.4 diskuteras några förslag till fortsatt
forskning.

8.2

Teorier - perspektiv I
Struktur- och ledningsorienterade ansatser

Som nämndes inledningsvis finns, trots den teoretiska mångfalden,
relativt få arbeten med explicit och huvudsakligt fokus på decentraliseringsbegreppet. En närmare analys visar också att dessa arbeten
uppvisar vissa gemensamma drag. För det första fokuserar de vanligen
på de strukturella (omstrukturerande) aspekterna av decentralisering.
För det andra har de vanligen ledningssystemet i fokus, och ett (inte
alltid klart redovisat) uppifrånperspektiv. De strukturella aspekterna på
decentralisering kan, som kommer att framgå närmare i avsnitt 8.2, ta
sig delvis olika uttryck. Decentralisering kan beskrivas som en förändring i den formella organisationsstrukturen, i besluts- eller ansvarsstrukturen eller i företagets styrsystem. Dessa ansatser är givetvis nära
besläktade och visar olika sidor av ett likartat skeende. Likafullt ger de
ur kunskapssynpunkt olika bidrag.
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Ansatserna präglas vanligen av ett företagsledningsperspektiv, i
meningen att initiativet till förändring ligger hos ledningen som också
kan bestämma formerna för eller graden av decentralisering. Processen
initieras från ledningsnivån och implementeras därefter nedåt i
organisationen. Utsiktspunkten är organisationens topp.
I det följande kommer jag att redovisa ett antal, delvis interrelaterade
men ändå olika sätt att beskriva eller definiera decentraliseringsbegreppet inom ramen för strukturella och ledning sorienterade ansatser.

8.2.1

Decentralisering i uppslagsverk och lärobok

Då ett stort antal sätt att beskriva eller förstå decentralisering kommer
att diskuteras i detta arbete, låt oss börja med att uppsöka Encyclopedia
Britannica och Nordisk Familjebok, utan vilka ingen framställning är
fullständig. I en äldre upplaga av Nordisk Familjebok ges uppslagsordet
"decentralisation" följande definition:
"från lat: de, från, och centrum, medelpunkt; fördelning af
verksamhet mellan flera personer eller institutioner eller
utbredning däraf på ett större område, i motsats till sammanförande
i en enda persons hand eller på en enda ort. Sålunda säges en
näring eller affärsverksamhet vara decentraliserad, om den är
utbredd öfver ett lands olika delar, och bankväsendet vara
decentraliseradt om en mångfald af själfständiga bankinstitut
finnas, framför allt om de finnas å skilda orter. Såsom ett slags
teknisk term begagnas decentralisation i betydelse af ett
förvaltningssystem enligt vilket det största möjliga mått af
själfständighet är lämnadt åt underordnade förvaltningsorgan. 4 "
Det nyare uppslagsverket Bra Böckers lexikon tar sikte på
beslutsfattandet 5
"Decentralisering , delegering eller "utflyttning" av beslutanderätt
inom en organisation, så dess olika delar får större självständighet."

4 Nordisk Familjebok - Konversationslexikon och Realencyklopedi, Vol 5 (Cestius - Degas)
Stockholm, 1906.
5 Bra BöckersLexikon, Vo15, BokförlagetBra Böcker1984
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Encyclopaedia Britannica, har en liknande ansats:"
"Decentralization, in govemment, the effort to disperse or redistribute functions or powers from a central authority to regional and
local organizations."
Redan uppslagsverken lyfter således fram delvis olika aspekter på
decentralisering; utspridning/uppdelning/delegering av beslutanderätt,
funktioner eller makt.

Decentralisering enligt läroboken
En annan naturlig plats att söka en allmängiltig definition eller
beskrivning av begreppet är läroböcker i organisation. Tyvärr är
kvaliteten i framställningarna högst blandad; i stället för konkretiseringar finns ofta svävande formuleringar. En av de, trots det
begränsade utrymmet, mest koncisa framställningarna finns dock i
Dessler (1980)7: Dessler konstaterar a) att decentralisering både
innebär en strukturell förändring och ett delegerat beslutsfattande, och
b) att decentralisering kan innehålla vissa inslag av centralisering. Han
menar också att decentralisering är mer än en formell organisationsförändring. Decentralisering är snarare en komplett styrform och
ledningsideologi:
"På det sätt de flesta använder begreppet decentralisering betyder
det ungefär samma sak som delegering, helt enkelt att flytta ned
auktoritet till de underordnade... Men decentralisering är alltid
mycket mer än delegering. Decentralisering är en organisations- och
ledningsfilosofi, som medför både utspridning och koncentration av
auktoritet. Det innebär att man selektivt beslutar vilka befogenheter
som skall föras nedåt i organisationen, att ledningen utvecklar
policies eller riktlinjer till de underordnade till vilka befogenheterna
delegeras och genomför selektiv, men adekvat kontroll för
utvärdering av resultatet. "(s 137, min översättning)
Dessler vill också hävda att decentralisering vanligen är förknippat med
att olika enheter är avgränsade utifrån sina arbetsuppgifter ("purposeoriented units").

6 The New Encyclopaedia Britannica,VolumeIII, ReadyReferenceand Index,1982
7 Dessler, Gary, Organization Theory:IntegratingStructureand Behavior.USA: Prentice-Hall, 1980
(kapitel 7).
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Sådana verksamhetsavgränsade enheter är mer själv- ständiga och

komplett utrustade ("self-contained") och deras chefer kan mer
fullständigt inrikta sig på de problem, som deras verksamhet och
affärside ger upphov till. Decentralisering, konstaterar Dessler resulterar vanligen i breddade ("enlarged"), mer meningsfulla och mer motiverande arbeten för cheferna (s 141).
Jämfört med uppslagsboken ger således läroboken i organisation en mer
vidsträckt definition av decentraliseringsbegreppet - en komplett organisationsteknik och ledningsfilosofi, som kan användas vid styrning av
större organisationer.

8.2.2

Decentralisering - en förändrad organisationsstruktur

Den kanske vanligaste ansatsen inom organisationslitteraturen är att
definiera decentralisering i termer aven förändrad organisationsstruktur. I sådana ansatser beskrivs decentralisering som att organisationen delas upp i divisisoner eller enheter, vilka får ökad
handlingsfrihet och ökade befogenheter vad gäller den operativa driften.

Sådan ökad handlingsfrihet är dock vanligen villkorad mot att enheten
kan uppnå överenskomna resultat (normalt uttryckta i ekonomiska
nyckeltal). Uppdelningen (omstruktureringen) åtföljs således av
praktiska förändringar i ansvars- eller beslutsstrukturen och i förändrade styrmekanismer. Uppdelningen syftar också till att öka organisationens anpassning till olika delmarknader eller miljöer.
Två genomarbetade ansatser, som särskilt illustrerar den omstrukturerande aspekten på decentralisering återfinns i Edgren, Skärvad och
Rhenmanf och Edström et a19 • En fördel i detta sammanhang är
också att dessa arbeten är empiriskt underbyggda (genom ett antal
fallstudier) samt att de, liksom min empiriska undersökning, behandlar
svenska förhållanden.
Edgren, Skärvad och Rhenman (1983) fokuserar egentligen på
divisionalisering som ett specialfall av decentralisering. De använder
dock begreppen växelvis: divisionalisering innebär ett slags decentralisering. De specificerar divisionaliseringens innebörd enligt följande
(sid 8):

8 Edgren, Jan, Rhenman,Erik, och Skärvad,Per-Hugo,Divisionalisering och därefter: Erfarenhet av
decentraliserad organisation i sju svenska företag. Stockholm: ManagementMedia,1983.
9 Edström, Anders, et al, Decentralisering, Vad? Varför? Hur? FRI skriftserienr 11,1979.
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"Den divisionaliserade organisationen kännetecknas av att man under
ett samordnade centrum - företagsledning eller koncernledning grupperar de olika verksamheterna i företaget i mer eller mindre
självständiga resultatenheter eller divisioner. I teorin skall varje
division fungera som ett komplett företag i företaget och varje
division skall ha sitt produktområde eller sin egen marknad.
Styrningen av divisionerna från den centrala företagsledningen
eller koncernledningen utövas bäst genom resultatkrav och policies
(spelregler), inte genom beslut i enskilda frågor. Divisionsledningens uppgift är att inom ramen för angivna policies driva sin
enhet med bästa möjliga resultat. I resultatansvaret brukar då också
ligga ett ansvar för utveckling och förnyelse av divisionens
verksamhet.
... Koncernledningen anger resultatkrav för divisionerna, den
godkänner budget och andra ekonomiska planer, den fördelar
investeringsmedel och beslutar om investeringar över en viss storlek,
den beslutar om eventuella omstruktureringar och divisionernas
verksamhet, den bidrar till att nya verksamheter tas upp och att
gamla läggs ned i tid och den tillsätter - och vid behov avsätter chefer för divisionerna."
Edström et al (1979) beskriver decentralisering i liknande termer. De
menar att decentralisering innebär att tämligen självständiga enheter
skapas, med produktområden eller geografiskt avgränsade marknader
som naturlig indelningsgrund. Självständigheten manifesteras genom ett
delegerat beslutsfattande.
Decentralisering eller divisionalisering kännetecknas vidare av att
strategisk ledning finns centralt och operativ ledning lokalt. Exakt hur
fördelningen ser ut varierar från företag till företag. För att ange några
hållpunkter framhåller Edström et al att en decentraliserad organisation
kännetecknas av att den lokala enheten har åtminstone:
1. Resultatansvar med intäkter och kostnader
2. Ansvar för produktutveckling och marknads strategi
3. Ansvar för inköp, produktion och försäljning.
En sådan utökning i lokalt ansvar leder även till att stabsfunktioner
måste delas upp, avvecklas, eller om så är lämpligt, behållas centralt.
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Edström et al och Edgren et al fokuserar således båda på den formella
organisationsförändringen. med en uppdelning i självständiga divisioner
eller enheter. I båda dessa arbeten betonas också balansen mellan lokalt
självstyre i operativa frågor och centralstyre i form av finansiell kontroll och strategisk ledning. Att studierna initierats av SAF resp FRI
(Försvarets Rationaliseringsinstitut) antyder att författarna arbetat
utifrån ett arbetsgivar- eller ledningsperspektiv.

Ett arbetstagarperspektiv
Också i vissa arbeten med en facklig/arbetstagarpart som
uppdragsgivare eller huvudintressent kan ett struktur- och
ledningsperspektiv urskiljas. I antologin "Ledning för alla" skildrar Åke
Sandberg (1987) decentralisering som en strukturell förändring i form
av uppdelning i mindre enheter'P,
"Ofta används en metafor som bryter med det hierarkiska tänkandet i
linje med slagordet riv pyramiderna... Produktionen delas in i mer
eller mindre självständiga enheter på olika nivåer: bolag, produktverkstäder, produktionsgrupper. Det gäller alltså såväl företagsorganisation i stort som arbetsorganisation. Enheterna samordnas och
styrs med hjälp av datorstödda informationssystem, främst ekonomistyrning."
Sandberg är dock framför allt kritisk mot den decentraliserade organisationen, som blott ger en skenbar marknadsorientering och en
skenbart ökande frihet för de anställda. I själva verket har ledningen
såväl initiativet som kontrollen och deras reella makt över produktionen
förstärks vid en decentralisering, hävdar han. Den decentraliserade
organisationen kan skapa hård press och en ideologisk indoktrinering av
de anställda:
"Man kan spekulera över huruvida den framvällande managementlitteraturen och dess ideer även kan förstås som ...ett sätt att ...
inympa en bild av villkor för framgångsrikt företagande. Innehållet i
denna bild är bl a decentralisering, uppluckring av organisationsstrukturer, en atomisering i mindre, förment marknadsstyrda enheter
med resultatansvar. Marknadsrelationer påstås alltså breda ut sig på
organisationens bekostnad. Den samtidiga förstärkningen av uppifrån
styrd förändring, av central samordning och kontroll hamnar i
skymundan." (sid 14)
10 Sandberg, Åke(red): Ledningför alla?Omperspektivbrytningar iföretagsledning. Stockholm:
Arbetslivscentrum, 1987.
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Samtidigt som organisationen splittras upp i små enheter blir styrningen
mer ideologisk, påpekar Sandberg. Företagsledningen söker med
omorganisationen påverka de anställdas identifikation med företaget.
Författaren varnar för att detta kan leda till att de anställdas möjligheter
att hålla emot företagsledningen försvagas - konfliktsituationen minskar
och anställningsförhållandena luckras upp:
"Företagen som köper arbetskraft är idag i växande utsträckning ute
efter inte bara kroppsliga krafter utan även själsligt engagemang.
Varan arbetskraft utnyttjas på ett nytt och mer mångsidigt sätt."
(sid 22).
"När företagsledningar satsar på utveckling av de mänskliga
resurserna, är det en nödvändighet för att investeringar i
avancerad teknik skall vara produktiva. Den satsning på nya
ekonomiska och ideologiska kontrollsystem, som samtidigt sker i
många företag har inte bara med effektiv produktion av efterfrågade
produkter att göra utan också med makten och inflytandet i
produtionen - en aspekt, som sällan behandlas i produktionstekniska
sammanhang" .
Att den ökande kontrollen över produktionen inte framhävs är dock inte
förvånande, påpekar Sandberg:
"En vetenskap som väsentligen tjänar som instrument för
maktutövning och kontroll behandlar inte gärna makten och
kontrollen som studieobjekt" (s 21, citatet efter Galbraith).
Sandberg analyserar således den strukturella och ledningsorienterade
reformen utifrån ett maktperspektiv.
I Företagets Styrsystem 11 utgiven av Metallindustriarbetareförbundet
(1982) beskrivs också decentralisering (eller divisionalisering) som en
process som bland annat syftar till att förbättra ledningens
kontrollmöjligheter: (s 28)

11 Företagens Styrsystem - Demokratioch effektivitet.Metallindustriarbetareförbundet 1982. Tidens
förlag.
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"Divisionaliseringen innebär inte ett ovillkorligt förflyttande av
makt från huvudkontor till divisioner. Arbetsuppdelningen på ledarnivå handlar istället om en samtidig decentralisering och centralisering. Decentralisering ger möjlighet till en utvecklad självständighet
för divisionen när det handlar om dagliga och operativa beslut.
Centraliseringen innefattar i sin tur det slags kunskaper och informationer som huvudkontoren måste ha för att kunna fullgöra sin
strategiska uppgift."
Trots i viss mening motsatta utgångspunkter utgår således såväl arbetsgivar- som arbetstagarperspektiven i de ovan refererade arbetena ifrån
att strukturen och ledningssystemet är styrande i organisationen inte till
exempel individerna, arbetsgruppen eller kunderna. Båda parter ser på
organisationen med ett strukturperspektiv och med ett ledningsperspektiv. Förändringen ses som initierad uppifrån och verkställd nedåt i
organisationen.
Från det fackligt inspirerade perspektivet betonas dock decentraliseringens centralistiska sida, en varning utfärdas för hård styrning
maskerad med mjuka metoder. Utifrån arbetsgivarperspektivet
diskuteras istället risken för organisatorisk splittring, och behovet av
strategisk samordning och kontroll för att styra organisationen
poängteras. Tänkvärt är att trots en likartad beskrivning av decentraliseringsprocessens innehåll kan riskerna med förloppet uppfattas
tämligen olika.

8.2.3

Flerfak toriella decentraliseringsdefinitioner

En annan aspekt på teorier om decentralisering är att de ofta ger
flerfaktoriella definitioner på begreppet, vilket i viss mån framgick
även av ovanstående resonemang. Decentralisering beskrivs som en
uppsättning mer eller mindre samverkande åtgärder, vilka kan samlas
under ett gemensamt tak. Decentralisering förändrar flera parametrar
samtidigt. Särskilt tydligt är detta i Kochen & Deutsch 12 ett av de få
arbeten där decentraliseringsproblematiken detaljstuderats.
Kochen och Deutsch (1980) är ovanliga i flera avseenden. De studerar
serviceverksamhet när flertalet andra arbeten fokuserar på varuproducerande verksamheter. De bygger en modell för att söka matematiskt
mäta decentraliseringsgrad, där de flesta författare avstår från matematisk operationalisering.
12 Kochen, Manfred och Deutsch, Karl W, Decentralization: Sketches Toward a Rational Theory.
Massachusetts: Oelgeschlager, Gunn & Hain, Publishers Inc, 1980.
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Kochen och Deutsch relaterar denna modell till effektivitetsvariabler och de anser sig kunna bevisa att decentralisering befrämjar effektivitet,
i form av bättre service och ökad kostnadseffektivitet - åtminstone givet
vissa betingelser.
Kochen och Deutch vill vidare definiera decentralisering utifrån en lista
på åtta indikatorer, med vilkas hjälp decentraliseringsgrad kan mätas:
(s 23-24):
- Pluralisering. Ju fler organisatoriska enheter, desto mer
decentraliserat.
- Dispersion, geografisk spridning.
- Frånvaro av funktionell specialisering. Hur många olika specialiserade funktioner klarar varje agent av?
- Anpassningsbarhet till feed-back från klienterna.
- Platt organisation.
- Koordination och delegering. Antalet och karaktären av de beslut
som kan fattas på lägre nivåer.
- I vilken utsträckning kan agenten påverka omstrukturering av verksamheten?
- I vilken grad kan klienten påverka serviceutbudet?
De flesta indikatorerna avser som framgår strukturella karakteristika i
organisationen, dess form och ansvarsfördelning och markerar någon
slags organisatorisk spridning. Några av indikationerna är ovanliga
relativt annan teori, exempelvis geografisk spridning (vilket andra författare vill avstå från att betrakta som tecken på decentralisering).
Ovanligt är också deras grepp att involvera kunden i organisationen, när
de antar att decentralisering kan uttryckas i tenner av kundens ökande
möjligheter att påverka serviceutbudet.
De markerar samtidigt tydligt att även en decentraliserad organisation
är ett sammanhängande system. "Decentralisering är inte fragmentering.
Uppsplittrade delar utgör inte längre ett system."
"I ett decentraliserat system, däremot, är delarna sammanlänkade med band av
ömsesidiga transaktioner och beroendeförhållanden, gemensamma
uppgifter och gemensamma resurser" (sid 17). De betonar, liksom andra
författare, att det finns fördelar också med centraliserat beslutsfattande.
Centralisering, menar de, enar styrkorna och ger bättre stöd åt större
projekt. Decentralisering, däremot är mer lämpat för en bredd av
upptäckter och innovationer (sid 206).
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En struktur/ledning sorienterad ansats har också amerikanen Robert E
Levinsonl', som förordar det han kallar "radikal decentralisering".
Hans decentraliseringskriterier liknar exempelvis ovan redovisade
Edgren et al respektive Edström et al, bland annat genom fokus på en
formell omstrukturering av organisationen där de lokala företagen inom
koncernen är självständiga och styrs aven VD, moderbolaget är bankir
och styrelse, och staber omvandlas till tjänsteföretag utan formell
auktoritet (s 17). Bland kriterierna på en decentraliserad organisation
nämner han också, vilket är mer ovanligt, att byråkrati bekämpas.
Levinson (1983) får dock här illustrera en annan återkommande aspekt,
nämligen att decentralisering innebär stor frihet för de lokala cheferna,
(divisionscheferna). Levinson ser inte någonting betungande i detta
ansvarutan beskriver det som en frihet från övervakning:
"En ledningsgrupp har makten i den lokala enheten. Högsta chefen är
verkställande direktör, hans närmaste kolleger vice verkställande.Så
länge organisationens övergripande mål respekteras och verksamheten är lönsam, så sköter de sitt eget företag. De anställer vem de vill,
väljer ut marknadstrategier de tror kommer att lyckas, de väljer underleverantörer som ger dem de bästa villkoren. Och de annonserar
så ofta de vill och i de kanaler de tror vara mest effektiva."(sid 6).
Hans' bok är måhända något aven partsinlaga - men bygger å andra
sidan på gedigen företagserfarenhet. Han har både varit dotterbolagschef och arbetat på ledningsnivå och anser att storföretagen med sin
falska decentralisering, toppstyrning och byråkrati förorsakar stora
effektivitetsförluster. Storföretagen förödmjukar sina ansvariga chefer
genom att sända oklara och dubbla budskap, menar han, varvid affårskunnandet urholkas och entreprenörandan går förlorad.
Makten åt dem som har det praktiska ansvaret är Levinsons viktigaste
kriterium på decentralisering, med syftet att återinföra effektiv
företagsledning:

13 Levinson, Robert, The Decentralized Company: Making the Most ojEntrepreneurial
Management. USA: AMACOM,1983.
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"Beslut skall fattas av män och kvinnor som har ett djupt och
personligt intresse i företaget. Det skall inte vara fjärrkontroll,
utövat av ett antal "jugglers" eller managementspecialister som sitter
i ett elfenbenstorn IDOO-tals mil bort från basverksamheten, och som
aldrig prickat aven avlöningslista."(sid 5)
Hans "radikala" decentralisering innebär dock inte att han ifrågasätter
den finansiella och strategiska kontroll, som ledningen måste utöva (Jfr
Sandberg ovan). Däremot varnar han för att den renodlat finansiella
kontrollen inte får överdrivas - "beslutsfattandet måste vara mänskligt
och inte bara baseras på finansiella parametrar och datalistor" .
Värt att notera är också att Levinsons decentralisering är "radikal" i
meningen att den ger långtgående befogenheter åt divisionschefen eller
bolags-VD:n, inte för att den tränger långt ned i organisationen. Han
betonar dock att de autonoma, entreprenöriella cheferna har ett ansvar
för att i sin tur frigöra de mänskliga resurserna ("humanizing the
organization'').

8.2.5

"Profit-center"-decentralisering

Om Levinson såg chefernas autonomi och frihet som en väg till effektiv
företagsledning, är en nära besläktad ansats att betona chefernas
ansvar, och då särskilt för det ekonomiska utfallet. Huvudpoängen med
decentralisering kan skildras som att divisionerna eller enheterna är
resultatenheter, eller profit centers, och att cheferna har resultatansvar,
en aspekt, som visserligen förutsätts men inte ges samma tyngd i de
tidigare redovisade beskrivningarna. Av stor betydelse i en "profitcenter" -organisation 14 blir olika aspekter på uppbyggnaden av
företagets styr-, kontroll- och redovisningssystem.
Vancil 15 kan påstås vara en tongivande representant för detta "profitcenter" -tänkande med sin stora studie från slutet av 70-talet där
decentralisering undersöktes i amerikanska företag. Vancil (1979)
definierar en decentraliserad organisation som en "profit-center"organisation:

14 Jag använder nedan begreppet "profit-center"-organisation oöversatt, eftersom uttrycket förekommer
även i svenska företag. Den närmaste svenska översättningen torde vara"resuItatenhetsorganisation",
vilket inte används i normalt språkbruk.
15 Vancil, Richard F, Decentralization;ManagerialAmbiguity by Design, USA: Dow Jones-Irwin,
1979.
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"Nästan alla större amerikanska tillverkande företag är decentraliserade i den meningen att koncernledningen har delat upp sina
företag i affärsenheter med avsikten att hålla en underordnad chef
ansvarig för utfallet i varje affärsenhet. Dessa underordnade, som
ofta kallas divisionschefer (division general manager) eller något
liknande är ansvariga - i varierande utsträckning - för alla aspekter av sin verksamhet. Det som definierar ett decentraliserat
företag är att de underordnade cheferna är ansvariga för det finansiella resultatet, inklusive lönsamheten i "hans" eller "hennes"
företag. I denna bok kommer vi att kalla dessa chefer "profit
center managers."(sidan l, min översättning)
Bokens koppling till redovisningsämnet ("control") gör att studien även
ger bidrag i form av diskussioner om lämpliga former för
transferprissättning , interna resultatmått och utvärderingssystem för en
decentraliserad organisation.
Vancil diskuterar, liksom Levinson, konsekvenserna aven decentraliserad organisation för företagets chefer, men är mindre "radikal".
Enligt Vancil skall visserligen divisionscheferna (eller motsvarande
befattningshavare) "i princip" fungera som självständiga företagsledare.
Vancil betonar dock att de i praktiken får (och bör) finna sig i inskränkningar i befogenheterna - när företagsledningen så önskar. Målet
är - påpekar Vancil att "profit-center"-cheferna skall ha självförtroendet
att agera på egen hand vid vissa tillfällen, visheten att söka råd vid andra
tillfällen, och tillräckligt med sunt förnuft för att kunna skilja de två
tillfållena åt.
Om Levinson (ovan) lyfte fram chefens frihet och autonomi,
understryker Vancil snarare snarare den hierarkiska underordningen
och kluvenheten ("ambiguity") i chefsansvaret.

8.2.6

Decentralisering och målstyrning

Särskild tonvikt vid betydelsen av ekonomistyrning och målstyrning i
samband med decentralisering läggs också i en rapport från Mekanförbundet'< skriven av Olve och Ekström (1990). I boken diskuteras,
utifrån tre fallstudier från verkstadsindustrin, avvägningarna mellan
decentralisering och centralisering och/eller samordning. Behovet av det
senare anser författarna vara särskilt starkt inom områdena ekonomistyrning, chefsförsörjning och produktutveckling.
16 Olve, Nils-Göran och Ekström, Gunnar: Decentralisering i verkstadsindustrin. Uppsala:
Mekanförbundets förlag, 1990.
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Olve och Ekström definierar decentralisering som att beslutsmakt flyttas
ut från centrum, men författarna lyfter särskilt tydlig fram att detta
förutsätter att ekonomisk målstyrning tillämpas. "Ju tydligare man kan
definiera uppdraget i form av något mätbart mål, desto friare händer
kan sedan den ansvariga ges." Om inte lokalt ansvariga chefer kan
avläsa i ekonomisystemet vilket deras uppdrag är och med vilken
framgång de sköter detsamma, misslyckas vanligen decentraliseringsförsöken, skriver Olve och Ekström.
Författarna finner det naturligt att decentralisering i praktiken kretsar
kring ekonomistymingen:
"Att man söker sig till ekonomiska målformuleringar är naturligt.
Företagande är ekonomi. I allmänhet blir måtten pengar. Siffermått
är vanligast - det har att göra med talens tydlighet. Visst riskerar
man missa nyanser i beskrivningen av ett företags utveckling när
man reducerar den till vinst eller avkastning. De måste kompletteras
med indikationer om mer långsiktig utveckling. Men i huvudsak
tycks enhetschefens frihet i en decentraliserad organisation ha
kommit att bli liktydig med ekonomiskt resultatansvar." (sid 55)

Olika typer av målstyrning
Olve/Ekström konstaterar också att begreppet "resultatenheter" i
praktiken ges olika definitioner. De visar att olika grad av
decentralisering kan uttryckas utifrån olika nivåer för ekonomisk
självständighet.
Den resultatenhet som används som mätenhet i svenska företag innebär
vanligen att målet formuleras som ett netto av intäkter och kostnader.
Detta är då en förändring från ett tidigare kostnadsansvar. Amerikansk
teori beskriver denna utveckling som steget från "cost center" till
''profit center", påpekar författarna. Som mellanform kan begreppet
"administered center" användas, vilket betecknar ett profit center som
för sina inköp är hänvisat inom koncernen. "Med denna definition är
nog flertalet enheter inom svenska företag inte några sanna profit
centers" konstaterar Olve och Ekström.
Vill man ytterligare utveckla ansvaret i riktning mot att likna det
separata företaget, talar man om "investment center". Resultatet
relateras nu till ett mått på kapitalet - i svenska företag oftast vinsten i
förhållande till sysselsatt kapital.
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Vill man göra enheten helt företagslik bör den även ansvara för sin egen
finansiering. Enheten kan då benämnas ''finance center", ett steg som
endast några få koncerner tagit, konstaterar Olve/Ekström.
Mot bakgrund av den ovan utvecklade terminologin skulle "radikal
decentralisering" (jfr Levinson ovan) kunna tolkas som "finance
centers", där den ekonomiska självständigheten är komplett. De divisioner eller resultatenheter som beskrivits i tidigare redovisade teorier,
har i första hand avsetts vara profit centers, vanligen dock med vissa
administrativa restriktioner.

8.2.7

Resultatmätning i decentraliserade organisationer

Flera av de tidigare redovisade arbetena betonar således ekonomi- och
styrsystemens betydelse i en decentraliserad organisation. Detta ämne
har också i Sverige undersökts empiriskt utifrån ett beteendeorienterat
redovisningsperspektiv!". Östman (1977) visar att definitionen på
decentraliserade/divisionaliserade organisationer åtminstone till en del
hänger på styrsystemet.
"Från redovisningssynpunkt utmärks styrsystemen i divisionaliserade
företag av att organisatoriska enheter och ansvarsområden bedöms
med resultatmått och oftast även räntabilitetsmått. Det är ett exempel
på s k "responsibility accounting". Denna typ av redovisning
behandlas i en omfattande litteratur i intern redovisning."(sid 18)
Östman fann att ekonomi-/resultatstyrningen per se påverkade chefernas
agerande. Resultat- och räntabilitetsmått i divisionaliserade företag var
väl etablerade hos divisionscheferna, målen uppfattades som viktiga att
uppnå, och de vidtog ofta åtgärder för att förändra utfallet i måtten.
Han fann också att utvärderingen av chefer påverkades av deras förmåga till måluppfyllelse, åtminstone påverkades det förtroende de åtnjöt
och deras upplevda handlingsfrihet. Cheferna accepterade eller till och
med uppskattade denna utvärdering, även om kritik mot orättvisor i
tillämpningen förekom.
Paradoxalt nog fann Östman också att osäkerhet rådde om räntabilitetsmåttens exakta innebörd och om hur kraven skulle tolkas. Divisionscheferna kunde dessutom påverka måtten genom taktiska manövrar,
eller genom taktikbudgetering.
17 Lars Östman: Styrning med redovisningsmått; En studie av resultat- och räntabilitetsmåtts
användning i divisionaliseradeföretag. Stockholm: EFI, 1977.
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Östmans undersökningar både bekräftar och nyanserar således
företagsledningens reella möjligheter att styra, kontrollera och påverka
med hjälp av styrsystemet.

8.2.8

Djupgående decentralisering: En atomiserad
organisation

De hittills redovisade ansatserna beskriver, med något undantag, förändringsförlopp, som äger rum på tämligen hög organisatorisk nivå - en
omfördelning av ansvar och befogenheter mellan i första hand koncernnivån och divisionsnivån. De självständiga enheter som blir resultatet av
en sådan reform är vanligen stora divisioner eller bolag. Värt att notera
är att även en förändring som bara berör de översta ledningsnivåerna i
företaget kan gå under benämningen decentralisering - och till och med
i vissa fall betecknas som "radikal" eller "långtgående" sådan.
En teoretisk/spekulativ beskrivning av djupgående decentralisering
kan, för att komplettera bilden, lånas från Deal och Kennedys arbete
(1983) om företagskulturerl". De menar att decentralisering kommer
att resultera i en "atomiserad" organisation. Denna kännetecknas av
mycket små och självständigt fungerande organisatoriska enheter, som
är sammankopplade genom en intensiv informationsteknologi och
sammanhålles av ett ideologiskt kitt i form aven stark företagskultur:
"Den atomiserade organisationen kommer att bestå av "små
specialiserade arbetsenheter med max tio till tjugo personer. Varje
enhet kommer att ha egen ledning och redovisning samt möjlighet att
styra utbetalningar. Enheterna kommer att vara sammankopplade
med större funktioner genom perfekt fungerande data- och
kommunikationslänkar. De kommer också sammanlänkas genom
starka kulturella band." (sid 201 i den svenska utgåvan)
"Vid horisonten kan vi se en omvälvning med långtgående
konsekvenser för det amerikanska företaget. En kombination av
krafter - alltifrån de snabba förändringarna i affärsvärlden till den
nya arbetskraften och de förvånande framstegen inom teknologin tvingar fram en upplösning av de stora traditionella, hierarkiska
organisationerna, som tidigare har dominerat."(sid 191)

18 Deal, Terrence E och Kennedy, Allan A, Corporate Cultures:The Rites and Rituals ofCorporate
Life. New York: Addison-Wesley Publishing Company, 1982. Svensk översättning: Företagskulturer,
Svenska Dagbladets Förlag, 1983.
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"Vi tror att den här nedbrytningen kommer att resultera i starkt
decentraliserade organisationer, där allt arbete i företaget utförs
inom små självstyrande enheter knutna till moderföretaget genom
nya telekommuikationer och datatekniker. Den här utvecklingen kan
göra oss alla till små företagare och samtidigt förändra de underlydande chefernas roll. Möjligheten att utföra avancerade uppgifter
inom en intim, ganska enkel arbetsmiljö kommer att vara den nya
drivkraften till arbete." (sid 191)
Också Deal och Kennedy fokuserar således på den strukturella aspekten
- men med långtgående småskalighet som ledstjärna. Resultatet blir
mycket små enheter om tio till tjugo personer. Om Levinson är "radikal" när han förordar långtgående frihet för divisionscheferna är Deal
och Kennedy "radikala" i meningen att deras decentralisering är
djupgående, den har sin effekt långt ned i organisationen. Vilket
prognosvärde deras analys kan ha är givetvis svårt att bedöma (skildringen baseras på erfarenheter av konsultverksamhet). Som idefragment
för att komplettera den tidigare storskaliga bilden av decentralisering,
har dock den "atomiserade" organisationen ett visst värde.

8.2.9

Decentralisering som förändrade beslutsstrukturer

En annan i litteraturen vanligt förekommande ansats är att skildra
decentralisering i termer av delegerat beslutsfattande. Sådana
beslutsorienterade ansatser får också strukturella konsekvenser - en
förändring i styrsystem eller formell organisation förutsätter också
ändrade principer för beslutsfattande.
Kännetecknande för de teorier som fokuserar på beslutsprocessen per se
är emellertid att de oftare tar hänsyn till de personliga, reella och
informella aspekterna av beslutsdelegering. Mintzbergl? är en av de
författare, som särskilt tydliggör kopplingen mellan organisationsstruktur och beslutsstruktur. Mintzberg (1983) definierar decentralisering utifrån beslutsfattandet (när makten över beslut är spridd i en
organisation bland olika individer) men följer upp denna definition
genom att beskriva hur olika organisationsstrukturer tar form till följd
av olika typer av beslutsstrukturer.

19 Mintzberg,Henry, Structure in Fives: Desingning Effective Organizations.USA: Prentice Hall
Inc, 1983.
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Det viktigaste motivet för decentralisering är, hävdar han, att ingen
centralt placerad person kan ha all information eller hantera mer än ett
visst mått information. Mintzberg påpekar också att egentligen bör inte
endast de formella besluten studeras, utan även handlingarna, makten
över informationsflödet, inflytandet över hur beslutsfattare tänker samt
makten över vilka beslut som faktiskt verkställs.
Mintzberg analyserar också beslutsprocessen i flera steg, från
informationsinsamlande till verkställande. Mintzberg lägger dänned
starkare tonvikt vid de informella aspekterna av organisatoriskt
beslutsfattande än tidigare redovisade strukturella ansatser.
Mintzberg är ofta citerad i diskussioner om fenomenet decentralisering,
trots att hans empiriska bas inte är helt klar, och trots att hans huvudsakliga fokus inte är decentraliseringsprocesser utan övergripande
skildringar av organisationsstrukturer. Ett skäl till varför han ofta
refereras kan vara att han utvecklat terminologin om decentralisering på
ett intressant sätt. Dels skiljer han mellan selektiv och parallell decentralisering, vilket jag återkommer till i avsnitt 8.2.12. Dels skiljer han
mellan horisontell och vertikal decentralisering-v,
Med begreppsparet horisontell och vertikal decentralisering avviker
Mintzberg från andra teoretiker, då han med horisontell decentralisering avser delegering av beslut till centrala staber och specialistfunktioner. Horisontell decentralisering innebär således centrala stabers
ökande inflytande över verksamhetsenheterna - något som de flesta
andra författare torde beteckna som en centralisering. Vertikal decentralisering, däremot, står för delegering nedåt i verksamhetslinjen, en
definition som överensstämmer med tidigare redovisade arbeten.
En förklaring till Mintzbergs något ovanliga definition kan vara hans
tydliga uppifrånperspektiv. Utifrån antagandet att all makt utgår från
högsta ledningen kan givetvis även delegering till en central stabschef
ses som en decentraliserande åtgärd.

20 Mintzberg (1983) ap cit, kapitel 5
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8.2.10 Decentralisering som låg beslutspunkt
Om Mintzberg (ovan) särskilt tydliggör länken mellan delegering av
beslut och förändring i organisationsstrukturer är Brooke (1984)
exempel på en författare med en mer renodlat beslutsorienterad ansats. I
boken Centralization and Autonomy studeras en rad olika aspekter av
decentraliseringsproblematiken ingående-l. Kännetecknande för
Brooke är betoningen av decentraliseringsbegreppets relativa karaktär
(vilket jag återkommer till i avsnitt 8.2.11) samt hans beskrivning av
fenomenets historiska och samhälleliga koppling, vilket jag berörde
inledningsvis (avsnitt 1.4).
Tänkvärt är att Brooke, trots sina många nyanseringar av begreppet
decentralisering, till slut fastnar för en beslutsorienterad definition.
Brooke föreslår att graden av decentralisering kan bestämmas genom att
identifiera vilka olika beslut som fattas i en organisation och på vilken
hierarkisk nivå de fattas. En organisation, säger Brooke, är decentraliserad när denna beslutspunkt ("locus of decision") är så låg som
möjligt.
Eller, mer utvecklat (sid 145): En organisation är centraliserad i den
utsträckning beslut fattas på relativt hög nivå i organisationen och
decentraliserad i den utsträckning som självständighet och makt
(discretion and authority) att fatta viktiga beslut har delegerats av
ledningen till andra verkställande nivåer. (Notera att även Brooke antar
ett företagsledningsperspektiv: ledningen delegerar.)
Jennergren framhåller i samma arbete (sid 146) att formell delegering
inte självklart leder till reell självständighet - man måste också granska
vilken bredd i alternativen beslutsfattaren har. Att formellt kunna fatta
beslutet, men bara efter givna riktlinjer ger knappast större
handlingsfrihet.
Delegering av betydelsefulla beslut

Också andra författare inom organisationslitteraturen tar ställning för
att decentralisering i första hand sammanhänger med beslutsprocessen.
Sjöstrand-? skriver att en hög grad av decentralisering innebär att:

21 Brooke, Michael Z: Centralization and Autnomy: A Study in Organization Behaviour.
Storbritannien: Holt, Rinehart and Winston, 1984.
22 Sjöstrand, Sven-Erik; Organisationsteorier. Lund: Studentlitteratur, 1987.
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"- många betydelsefulla beslut fattas i en organisations lägre hierarkiska delar,
- en organisations olika funktioner påverkas mycket av beslut fattade
längre ned i hierarkin, samt
- färre beslut i hierarkins lägre delar upprepar (eller är en direkt
följd) av ledningen tidigare fattade beslut. " (s 137)
Sjöstrand tillför således ytterligare en aspekt på decentraliserat beslutsfattande - de beslut som delegeras skall i någon mening vara väsentliga.
De skall påverka organisationen, och de skall vara av icke-rutinkaraktär. Att delegera oviktiga rutinbeslut kan knappast motivera benämningen decentralisering.
Delegering av beslutsresurser

Också i en klassiker som Herbert A Simons "Administrative Behavior"
(original 1947) diskuteras decentralisering ur beslutssynpunkt.
Tidstypiskt nog tar Simon oftast parti för den mer välordnade centraliserade organisationen, där det är lättare att uppnå ansvar, expertis och
samordning. Men Simon slår också 1947 ett slag för decentralisering,
som han anser kan effektivisera beslutsprocessen i två avseenden.P
"Det tryck som verkar mot decentralisering härrör för det första
från det faktum att en mycket stor del av den relevanta informationen har sitt ursprung på operationsnivån, och för det andra från
det förhållandet att en skilsmässa mellan beslut och aktion ökar
tidsåtgången och arbetskostnaden för att fatta och kommunicera
beslut.(s 211 i den svenska översättningen från 1971).
Simon lämnar i stort sett den strukturella aspekten av organisationen
därhän, men har en intressant definition av just de inblandade individernas förhållningssätt vid decentraliserat beslutsfattande:
"Det viktiga är inte att korrigera de felaktiga besluten utan att
hjälpa den underordnade att fatta bättre beslut i framtiden. Övervakning kan ha tre konsekvenser: 1) om den begagnas för att korrigera felaktiga beslut leder den till centralisering och överföring av
den beslutsfattande funktionen, 2) om den begagnas för att klargöra i
vilka avseenden den underordnade behöver ytterligare styrning leder
den till centralisering genom att fler och fler regler utfärdas, som
begränsar den underordnades handlingsfrihet,
(sid 297)
ff

23 Simon, Herbert A: Administrativt beteende: En studieav beslutsprocessen i administrativa
organisationer, Prisma: 1971 (original: AdministrativeBehavior, New York, 1947).
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3) om den begagnas för att klargöra på vilka punkter den
underordnades egna beslutsresurser behöver förstärkas leder den till
decentralisering. Dessa tre element kan kombineras och är vanligen
kombinerade i varierade proportioner". (sid 297)
Simon är alltså inne på att den underordnade måste ha (eller tillåtas
utveckla) tillräcklig kompetens (beslutsresurser) för att fatta besluten,
en tanke som sällan står i förgrunden i de strukturellt orienterade
ansatserna. Jag återkommer till denna tanke i kapitel 10.1.1.

Delegering är personligt
Fayol24 tog också i sitt klassiska arbete från 1911 sikte på den direkta
relationen mellan över- och underordnad, men med en mindre
filantropisk ansats. Han framhåller att centralisering eller decentralisering helt handlar om i vilken utsträckning chefen låter de underordnade fatta beslut i olika frågor. Detta i sin tur beror på chefens personliga karaktär, hans moraliska värderingar och på de underordnades
tillförlitlighet. Eftersom både det absoluta och det relativa värdet hos
chefer och anställda hela tiden förändras, påpekar Fayol, måste graden
av decentralisering också förändras. Med all önskvärd tydlighet framgår
att i Fayols tankevärld är det den överordnade som bedömer de
underordnades tillförlitlighet.
Ett sådant assymetriskt maktförhållande mellan över- och underordnade
skulle inte betraktas som en decentraliserad organisation av Kaufman
(1963). Den kontroll som överordnade utövar rör både möjligheten att
definiera arbetsinnehåll och arbetsvillkor samt att anställa, befordra
eller avskeda de underordnade. Kaufman framhåller att organisationer
är decentraliserade först när den överordnades personliga makt över
sina underordnade är begränsad. Ur den anställdes synpunkt är en
organisation således decentraliserad när den anställde varken behöver
stå i tacksamhetsskuld till sina överordnade eller frukta sanktioner och
repressalier för sitt handlande-Å, En sådan långtgående personlig frihet
är uppenbarligen ytterligare ett sätt att beskriva "radikal", långtgående
decentralisering.

24 Fayol, Henri, Industriell och allmän administration. Stockholm: 1965 (original Dll).
25 Kaufman , H, Politics and Policies in State and Local Government. Englewood Cliffs, N.J:
Prentice-Ha1l, sid 12. 1963. Resonemanget i texten är hämtat från i Kochen och Deutsch (1980), op
cit, sid 202.
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8.2.11 Decentralisering är relativt
Av ovanstående beskrivningar torde också ha framgått att decentralisering måste betraktas som ett relativt begrepp, vilket, som nämndes
ovan, särskilt understrykes av Brooke (op cit). Decentralisering är
också subjektivt, skriver han:
"De flesta bedömare definierar centralisering som de definierar
färger. De känner igen det när de ser det, det de ser är utifrån det
perspektiv ur vilket de råkar befinna sig i det aktuella fallet." (sid 8,
min översättning)
Avvägningen mellan centralisering och decentralisering är ett grundläggande problem, som egentligen berör alla former av civiliserad samverkan, menar Brooke. Dessutom är olika värderingar, känslor och till
och med politiska mål förknippade med de respektive strategierna.
"Vissa läsare har säkert framför sig en bild av ett idealt och
eftersträvansvärt tillstånd... medan andra läsare anser att en sådan
organisation bekräftar deras värsta farhågor"(sid 5). "Centralisering
andas stordriftsfördelar, sammanhängande målsättningar och en klar
färdriktning, medan decentralisering frammanar tankar om
personligt ansvar."(sid 4).
Och framför allt kan decentralisering aldrig mätas exakt och absolut:
"Decentralisering kan endast förstås som en jämförelse. Organisationer kan decentraliseras jämfört med hur det var tidigare, eller
jämfört med en annan organisation, men fortfarande vara centraliserad i förhållande till de förväntningar eller ambitioner som finns i
organisationen" ..."Varje beslutskedja, hur avspänd den än är, är
alltid centraliserad i jämförelse med en samling helt autonoma
individer (sid 8 och sid 87, min översättning)".
Vill man beskriva decentralisering måste man således specificera vad
som är centraliserat eller decentraliserat, konstaterar Brooke. Det är
möjligt att centralisera auktoritet, eller makt. Det är också möjligt att
centralisera ett produktionssystem, eller att göra en geografisk centralisering genom att flytta ihop olika funktioner: Allt som kan föras
samman kan centraliseras - allt som kan spridas ut kan decentraliseras,
framhåller Brooke.
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Också termen beslutanderätt är oklar. Är det beslutsfattandet i praktiken, den formella beslutanderätten eller är det inflytandet på beslut
som decentraliseras? Till och med en diktator, som tror han centraliserat alla beslut är begränsad i sin autonomi, påpekar Brooke. Han är
beroende av information från sina rådgivare - och kan därför effektivt
filtreras bort från viktiga fakta (sid 44).
Brooke drar således slutsatsen att decentralisering förutsätter både en
kontinuerlig skala och en rad preciseringar - vad är decentraliserat, till
vilken nivå och i vilken utsträckning?
Han anger dock en fast hållpunkt: Visserligen berör decentralisering
relationen mellan individen och organisationen. Men det är ändå inte
individens personliga frihet, som är i fokus - utan avdelningens,
arbetsteamets eller den lokala enhetens. Decentralisering sker till en
organisatorisk enhet - inte till en individ.

8.2.12 Selektiv eller komplett decentralisering?
Gemensamt för flertalet ovan citerade författare har varit konstaterandet att även i en decentraliserad organisation åligger vissa arbetsuppgifter det centrala huvudkontoret, såsom att utöva kontroll och svara
för finansfunktionen samt stå för strategiska överväganden och
långsiktig utveckling.
Begreppet decentralisering kan tydligen användas för att beteckna en
blandning mellan centraliserat och decentraliserat beslutsfattande. En
sådan blandning har av Jennergren och senare av Mintzberg, benämnts
selektiv decentralisering och kan definieras som när beslutsbefogenhetema över olika frågor förskjuts olika långt nedåt i organisationen/"
27. Motsatsen - komplett eller företagsliknande ansvarsprofil på lokal
nivå - kan benämnas parallell decentralisering.
Fenomenet selektiv decentralisering har även konstaterats empiriskt.
Jennergren inventerade tidigare försök att empiriskt mäta decentraliseringsgrad, och fann flera studier, som påvisar förekomsten av selektiv
decentralisering. Studierna har vid det här laget åtskilliga år på nacken
(ex Dale 1952, Holden et al 1968), men resultaten förefaller heller inte
orimliga sett i dagens ljus.
26 Jennergren, L.Peter, Decentralizations in organizations, I: Handbookof Organizational Design
Vol 2, Oxford University Press, 1981, s 39 - 53.
27 Mintzberg (1983) op cit.
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Slutsatsen var att vissa frågor mycket sällan decentraliseras, såsom
målformulering, strategisk planering, policyfrågor, finansiering,
redovisning, fusioner och förvärv, grundforskning, stora kapitalinvesteringar, ledningens lönesättning, och urval av kandidater för
högre befattningar.
Jennergren drog av teorigenomgången den bistra slutsatsen att det
tydligen var de oviktiga besluten, som delegerades (jfr Sjöstrand op cit),
Han framför också tanken att det tycks handla om decentraliserat
beslutsfattande men centraliserad kontroll.
Förekomsten av selektiv decentralisering stöds också aven nyare
empirisk undersökning om utvecklingen av specialiststaber i svenska
företag.P' Undersökningen visar att vissa specialiststaber ofta förstärks
i samband med decentralisering, andra försvagas. Under antagande om
att förstärkta specialistfunktioner tyder på en centralisering av motsvarande funktioner, pågår enligt undersökningen en centralisering av
finans- och controllerfunktionema, av vissa kvalificerade specialistärenden inom personalfunktionen såsom chefsutveckling och -rekrytering samt, i viss mån, av juridikfunktionen. Specialistfunktioner som
decentraliseras, däremot, är till exempel centrala personalavdelningar,
marknadsavdelningar, inköpsavdelningar och serviceavdelningar.
Ovanstående tyder således på att det man benämner en decentraliserad
organisation i själva verket ofta är selektivt centraliserad. De teoretiska
bidragen visar att ökad lokal autonomi i operativa / verksamhetsrelaterade frågor balanseras aven centralisering av andra frågor,
exempelvis övergripande strategiformulering, central chefsutveckling
och ekonomisk/finansiell kontroll. Värt att notera är också att de frågor
som centraliseras är sådana som betecknas som viktiga för organisationen som helhet.
Trots det synes det vara såväl teoretiskt som empiriskt möjligt att finna
organisationer där var och en av dessa "typiskt centraliserade funktioner" är decentraliserade. Det är tänkbart att decentralisera tillsättandet av chefer - vilket ju särskilt sker i ideologiska eller politiska
organisationer. Det är fullt möjligt att målformulering, strategiformulering och långsiktigt utvecklingsarbete sköts på lokal nivå, (i det
empiriska materialet fanns exempel på såväl lokal strategiformulering
som lokala utvecklingssatsningar, jfr även teoribidraget om heterarkier"
och "self-designing organizations" avsnitt 10.1.2 nedan).
28 Fredriksson,Lars och Skarin, Ulf, Från servicestaber till stab och service- Centrala staber i 26
svenska industriföretag - en empiriskstudie, 1987. Uppsats, Handelshögskolan i Stockholm.
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I tidigare refererade arbeten fanns även exempel på att finansieringsfunktionen kunde decentrallseras.P
Diskussionen om selektiv decentralisering lär oss således att det visserligen är empiriskt sällsynt men teoretiskt tänkbart med fullständig
parallell decentralisering i form av kompletta företagsliknande ansvarsprofiler på lokal nivå. Den teoretiska begränsningen torde vara att så
länge vi talar om ett decentraliserat företag förutsätts någon form av
sammanhållande mekanismer. En komplett ansvarsprofil på lokal nivå,
och ett totalt oberoende mellan organisationens olika delar torde leda till
en upplösning av företags strukturen, då koncerngemensamheten inte
längre kan motiveras.

8.2.13 Ger decentralisering transaktionskostnadsfördelar?
Som framgått har flertalet redovisade teorier varit av kvalitativ natur,
vilket gör att de är svåra att operationalisera matematiskt, exempelvis
för mätningar av effektivitetseffekter.
För att komplettera kunskapsbilden i detta avseende är det därför av
intresse att använda teoretiska bidrag från transaktionskostnadsanalysen.
Denna är en av de få organisationsteorier, som presenterar en kvantitativ formel för mätning av effektivitet i valet mellan olika styrfonner
och som samtidigt explicit relaterar till decentraliseringsbegreppet'P,
Transaktionskostnadsanalysen antar att sambandet mellan organisationsstruktur och effektivitet går via företagets minsta basenhet - transaktionen. Transaktioner är utbyten eller överföringar av resurser och då
inte bara fysiska sådana utan även "mjukare" överföringar såsom att
utföra en arbetsinsats, att etablera en förtroenderelation eller att
överföra information.
Varje transaktion ger upphov till en kostnad - transaktionskostnaden.
Organisationens kärnproblem för att nå effektivitet är att välja en
struktur där summan av transaktionskostnaderna minimeras.
29 Se Olve och Ekström (1990) op cit
30 Transaktionskostnadsteorin kan sägas ligga i gränslandet mellan organisationsteori och
nationalekonomi, och grundas särskilt på Coases tidiga arbeten (1939). Den som utvecklat
organisationsteorin kring transaktionskostnadsanalys är Oliver E Williamson, vilkens arbeten ligger till
grund för denna framställning:
Oliver E Williamson: The Economic Institutions of Capitalism Fiffis Markets Relational
Contracting, New York: The Free Press, 1985, och
Oliver E Williamson, Sven-Erik Sjöstrand, Jan Johansson: Perspectives on the Economics of
Organization, Institute of Economic Research, Lund University, 1989.
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Williamson liknar transaktionskostnaderna vid organisatorisk tröghet
eller friktion, som uppstår när en aktivitet äger rum. Trögheten bör
minimeras.
The M-form company

Intressant för utvecklingen av decentraliseringsbegreppet är att
Williamson menar att organisationsstrukturer kan studeras i tenner av
transaktionskostnadsanalys. Han beskriver (kap 11) en fonn av decentraliserad organisation, det "effektivt multidivisionaliserade företaget" eller "The M-fonn Company" - vilket han menar visat sig
överlägset som organisationsform. "The M-form Company" kännetecknas av (jfr även decentraliseringsdefinitionerna ovan, liksom den
empiriskt grundade definitionen i kapitel 3):
- en uppdelning i separata delar,
- med kvasi-autonom status (vanligen resultatenheter)
- centralenheter (ledning plus staber) övervakar de lokala enheternas
effektivitet,
- belöningssystem finns,
- kapital flödar till organisationens mest högavkastande delar, och
- övergripande strategisk planering sker centralt.
Det unika bidraget från transaktionskostnadsanalysen jämfört med andra
teorier om decentralisering är således antagandet att omgrupperingen i
mindre enheter och användandet av interna marknader syftar till att
minska den totala kostnaden för transaktioner. Småskaliga strukturer
skulle således bevisligen kunna vara mer effektiva än storskaliga system
(trots exempelvis uteblivna stordriftsfördelar i produktion) om de totala
transaktionskostnaderna blir lägre.
Williamson antyder även att M-formen minimerar vissa kostnader som
är typiska för det centraliserade funktionsorganiserade företaget: trögheter, byråkrati- och informationsproblem samt svårigheter för ledningen att överblicka organisationen.
Williamson påpekar emellertid också att M-fonnens uppdelning i
mindre enheter också skapar nya problem. Divisionerna kommer att
överinvestera vinstmedel lokalt i stället för att vidarebefordra dem till
huvudkontoret. De kommer att ägna sig åt "bypolitik" och låta
kostnaderna stiga. De kommer att utnyttja sitt lokala informationsövertag till att tillskansa sig egna fördelar.
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Dessa slutsatser drar Williamson utifrån en uppsättning antaganden om
den mänskliga naturen, som kompletterar teorin, särskilt antagandet om
opportunism "with guile"31. Botemedlet mot sådan suboptimering,
hävdar Williamson, är den kontroll och auktoritet, som utövas via
hierarkin. M-formens blandning av interna marknader kompletterade
med hierarkisk kontroll, förklarar dess effektivitet och överlevnadsförmåga. Williamson kan således sägas i effektivitetstermer sägas
förklara behovet av selektiv decentralisering (jfr avsnitt 8.2.13. ovan).
En potential för att mäta decentraliseringens effektivitet

Studiet av transaktionskostnademas struktur har en mycket intressant
potential för mätning av effektivitet i en decentraliserad organisation,
något som saknats i tidigare teori. En praktisk svårighet med att direkt
tillämpa analysen på decentraliserade företag, är dock att avsevärda
arbetsinsatser skulle behövas för att empiriskt identifiera och värdera
transaktionskostnader.
Problematiskt är också att antagandet om opportunism står i motsats till
de antaganden om den mänskliga naturen, som används i andra teorier
om decentralisering. Den människosyn, som lånats in från agentteorin
är bitvis mindre sympatisk, och heller inte empiriskt välgrundad: "Vi
måste räkna med slöseri, slöhet och till och med .pärlighet - men det
handlar om att hålla den på rimlig nivå" skriver exempelvis Pratt &
Zeckhauser-? Andra teorier eller empiriska studier om decentralisering
har vanligen en mer förtroendefull människosyn; där (explicit eller
implicit) människors frivilliga engagemang och insatsvilja förutsätts,
och där personalens kunskaper betraktas som en resurs. Det auktoritära
och kontrollorienterade antagandet om människan som präglar transaktionskostnadsteorin har också mött stark kritik från flera håll 33

31 Antagandet om opportunism är inlånat i transaktionskostnadsteorin ifrån agent- och
kontraksteorier.Dessa beskriver organisationer itermer av kontrakt mellan en huvudman och en agent.
Den senare arbetar iden förres tjänst och får vissa belöningar för sina insatser. Kännetecknande för
agentteorin är bl aantagandet om opportunism. Agenten missbrukar information iegna syften, eller
agerar svekfullt och egennyttigt, om kontraktet inte innehåller kontrollmekanismer som förhindrar
detta. Avantagandet följer att organiserande innebär en balansgång mellan agentens behov av
handlingsutrymme och prinicpalens behov av hierarkisk kontroll.
32 Pratt, John W, och Zeckhauser Richard J,(Reds), Principals and Agents:The Structure of
Business, Boston: Harvard Business School Press, 1985.
33 Se bl aPerrow, Charles, ComplexOrganizations: A CriticalEssay, New York: Random House,
1986 (3rd edition).
Dugger, William M, The Transaction Cost Analysisof OliverE Williamson: A New Syntheisis?
Journal ofEconomic Issues, Vol XVII, No l, March 1983.
Sjöstrand, Sven-Erik, Samhällsorganisation. Lund: Doxa Ekonomi, 1985.
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Transaktionskostnadsanalysen antar, som framgått, ett tydligt perspektiv
uppifrån. Valet mellan interna marknader eller hierarki görs av ledningen, som förutsätts kunna se till organisationens bästa. Genom att
använda instrument som kontroll, belöningar och bestraffningar kan
ledningen i en decentraliserad organisation kompensera för eller
förhindra oklokt och opportunistiskt agerande från divisions- eller
bolagsorganisationer.

Sådana antaganden väcker naturligtvis vissa frågor. Kan inte även företagsledningen agera opportunistiskt eller söka tillskansa sig resurser för
egen del? Varför agerar de lokala enheterna så oklokt om de har ett
obestridligt informationsövertag om verksamheten? Finns tillräcklig
empirisk grund för antagandet att hierarkisk kontroll fungerar som
motmedel mot suboptimering, och finns det inga andra former för
samordning än hierarki?
Sammanfattningsvis har transaktionskostnadsanlysen stor potential för
att mäta effektivitet i en decentraliserad organisation. Såvitt jag kan
finna torde en sådan effektivitetsanalys vara möjlig att genomföra även
om opportunismantagandet ersattes av mer tidsenliga antaganden om
den mänskliga naturen.

8.3

Sammanfattning - perspektiv I

I det föregående har jag diskuterat några olika ansatser att beskriva
decentralisering med fokus på ändrade organisationsstrukturer och
ledningssystem. Skildringarna ger en rad olika bidrag till förståelsen av
fenomenet decentralisering. Teoribidragen visar dels att decentralisering ses som ett relativt begrepp, dels att decentralisering vanligen
inte beskrivs som en aktivitet, utan kan beskrivas iflerafaktorer, en
uppsättning mer eller mindre sammanhängande åtgärder.
I teorierna framhölls särskilt följande strukturförändrande aspekter.
- Företaget omstruktureras i divisioner eller resultatenheter,
företrädesvis indelade utifrån olikheter i marknadssituationer.
Enheternas ansvariga chefer avses få ett komplett (dvs
företagsledningsliknande) inflytande över enhetens/divisionens
verksamhet.
- Systemen för styrning och kontroll förändras genom övergång till
målstyrning, dvs självständigheten är villkorad mot att enheten kan
uppnå vissa överenskomna mål.
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- Dessa mål uttrycks vanligen i termer av ekonomiska resultat,
varför styrning och utvärdering av ekonomiska nyckeltal ses
som viktiga ledningsinstrument.
- Omstruktureringen påverkar också transaktionerna mellan olika
avdelningar, vilka i ökande utsträckning äger rum via interna
marknader. Mer eller mindre fingerade kontrakts relationer etableras
mellan olika resultatenheter längs ett flöde, liksom mellan linje och
stab.
I några arbeten definierades decentraliseringsbegreppet främst i termer
av delegerat beslutsfattande. Sådana ansatser är givetvis nära besläktade
med strukturellt orienterade teorier enligt ovan - en omstrukturering
syftar till delegerat beslutsfattande, och delegering förutsätter ofta
omstruktureringar. De arbeten som fokuserar på delegering av olika
beslut kännetecknades dessutom av att författarna mer ingående
granskar och nyanserar beslutsprocesserna per se. Här betonas att:
- Delegering kan vara personligt betingat varför relationen mellan
över- och underordnade individer bör beaktas.
- "Reellt" eller informellt beslutsfattande sammanfaller inte alltid
med formella beslutsbefogenheter.
- Oavsett formell delegering kan olika intressenter påverka olika
stadier i en beslutsprocess.
- Grad av reell påverkansmöjlighet bör analyseras, huruvida
beslut som delegeras är väsentliga, om beslutsfattaren har
erforderliga beslutsresurser, och sådan bredd i handlingsalternativen
att en reell valmöjlighet föreligger.
Gemensamt för skildringarna i detta avsnitt har varit ett (mer eller
mindre tydligt uttalat) ledningsperspektiv, ett perspektiv uppifrån.
Förändringen förutsätts vanligen ske på företagsledningens initiativ,
utifrån strategiska/ekonomiska bedömningar, och implementeringen
sker "nedåt" i organisationen. Perspektivet bygger i grunden på
antagandet att underordnade enheter eller personer kan styras eller
stimuleras till ett önskat beteende genom förändringar i ansvarsstrukturer eller styr- och kontrollsystem. Ökat ansvarstagande på den
lokala nivån frigör engagemang och handlingskraft, som ökar
organisationens prestationsförmåga.
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Teoriansatserna kännetecknades också av att det som benämns decentralisering i själva verket skildras som en balans eller blandning mellan
decentraliserat och centraliserat beslutsfattande - s k selektiv
decentralisering. Samtidigt som operativt ansvar delegeras, har
företagsledningen en möjlighet att balansera denna delegering med
selektiv centralisering, exempelvis av ekonomisk kontroll, finansiella
frågor eller strategiska överväganden.
Sådan selektiv centralisering syftar till att motverka eventuella nackdelar av suboptimering, eller åstadkomma nödvändig integration och
samordning. Utvecklingen mot interna marknader och lokal autonomi
kan således balanseras med ökad hierarkisk kontroll inom vissa områden. Det är en strategiskt viktig uppgift för ledningen att skapa rätt
balans mellan lokal autonomi/interna marknader å ena sidan och
hierarkisk styrning och kontroll å den andra.
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KAPITEL 9
TEORIER - PERSPEKTIV II
OMVÄRLDSORIENTERADE ANSATSER
9.

Inledning

I detta kapitel diskuteras några aspekter på fenomenet decentralisering,
som rör organisationens anpassning efter sin omvärld.
I flera av teorierna i "perspektiv I" framhölls att organisationens förbättrade anpassning till sin marknad eller omvärld var ett motiv för
(eller en konsekvens av) decentralisering. De "autonoma" lokala
enheterna förutsattes vara indelade efter olika marknader eller affärsområden. De ansågs därför kunna reagera mer flexibelt på lokala kundkrav eller konkurrenssituationer. Erfarenheter av ökad marknadsorientering till följd av decentralisering återfanns också i det empiriska
materialet (detta beskrevs i avsnitt 3.3.3 och 6.1.1).
Även om betydelsen av följsamhet gentemot omvärlden framhölls i
perspektiv I, låg tonvikten på decentraliseringens interna aspekter.
Någon mer elaborerad och empiriskt förankrad teori om hur decentralisering kan påverka organisationens relationer till marknad eller omvärld står inte att finna l, vilket också kan noteras som ett område där
ytterligare forskning är önskvärd.
I det följande diskuteras tre organisationsteoretiska ansatser med fokus
på omvärlden; "contingency theory", institutionaliseringsteori och
legitimeringsteori. "Contingency theory" beskriver hur organisationen
anpassas efter sin affärsmiljö, institutionaliseringsteorin behandlar
organisationers anpassning till regleringar och normsystem i omvärlden och legitimeringsteorin behandlar organisationers symboliska
anpassning efter intressenter i omvärlden. Alla tre teorierna fokuserar
således - men utifrån helt olika utgångspunkter - på decentraliseringens
eventuella betydelse för organisationens yttre effektivitet.

1 Ett undantag bland exemplen ovan utgjorde Kochen och Deutsch (1980) op.cit, som ville räkna in
graden av kundpåverkan bland kriterierna för långtgående decentralisering.
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De olika teoriansatserna är olika i sina utgångspunkter och leder därför
också fram till olika slutsatser. Om "contingency theory" kan förklara
nyttan med decentralisering givet vissa betingelser, leder såväl legitimerings- som institutionaliseringsteorin till ett starkt ifrågasättande av
själva decentraliseringsbegreppet. Teoriansatserna ger dock var för sig
värdefull kompletterande kunskap om fenomenet decentralisering, detta
trots att ingen av teorierna haft decentraliseringsprocesser som huvudsakligt problemområde.

9 .1

Omvärldsorienterade ansatser

9.1. 1

"Contingency Theory" - organisationer som öppna system

Förespråkarna av s k "contingency theory" (på svenska ibland "öppna
system-teorier" eller "betingelse-teori") ser företaget som ett öppet och
omvärldsberoende system. "Contingency-teorins viktigaste poäng är att
organisationsstrukturen bör avspegla den omvärld i vilken organisationen verkar. En decentraliseringsprocess kan således inte grundas på
interna överväganden, utan måste styras av faktorer i organisationens
omvärld.
Om miljön är turbulent, marknaden fragmenterad och/eller ställs olika
krav på organisationen från sinsemellan olika delmiljöer, så är en decentraliserad organisation med löst kopplade organisationsenheter att
föredra. Är marknaden stabil, och beroendeförhållanden mellan olika
produktionsled starka kommer i stället centralstyrda, samordnade
organisationsformer att utvecklas.
Differentiering och integration

Som exempel ur denna rikhaltiga litteratur kan nämnas det klassiska
verket Lawrence & Lorschs "Organization and Environment'V,
Lawrence och Lorsch diskuterar egentligen inte explicit begreppet
decentralisering, utan beskriver organisationer i termer av differentiering och integration utifrån olika kravmiljöer. Trots det
ansluter teorin nära till tidigare diskuterade arbeten om decentralisering
och arbetet citeras ofta i samband med decentraliseringsproblematiken.

2 Lawrence, Paul L, & Lorsch, Jay W, Organization and Environment: Managing Differentiation
and Integration. Illinois: Richard D Irwing Inc, 1969.
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När miljön är turbulent och splittrad krävs, menar de, en differentierad
organisation. I en sådan är olika delar av företaget orienterade mot
olika de1mål, olika delar har olika tidorientering (till exempel olika
tidscykler från kontrakt till leverans), de har olika grad av personorientering i ledarskapet och olika struktur. När olikheterna i organisationens de1miljöer är stora bör delarna frikopplas från varandra så de
kan anpassa sig efter sina respektive delmiljöer.
Lawrence och Lorsch fann dock att framgångsrikt differentierade
organisationer också var väl integrerade, ett recept som de även
rekommenderar för framtiden:
"Livet i dessa multiorganisationer (s 241) kommer att se annorlunda
ut. .. Allt fler kan få möjligheter till meningsfull utveckling.
Organisationen kommer att vara full av nya möjligheter och
variationer... Multi-organisationen gör att det behövs fler dugliga
ledare på alla nivåer (s 243), Och på högsta ledningsnivån krävs
ledare, som kan fonnulera generella mål till vägledning för
organisationens smådelar (s 245)"
Detta synsätts likhet med flera av de ovan skildrade definitionerna på en
decentraliserad organisation är stor.

Decentralisering i komplex och heterogen miljö
Ett annat klassiskt arbete inom "contingency"-teorin är Thompson
(1980, original: 1967)3. Thompsons grundläggande tes är att organisationer anpassar sig efter omvärlden och då särskilt efter vilket slags
kunskap, som omvärlden kräver och vilken grad av förutsägbarhet
som råder i den omgivande miljön. Thompson betonar därutöver
särskilt att organisationen påverkas av sin teknologi. En småskalig
intensiv teknologi utgör en naturlig grund för decentralisering. Mer
centraliserade organisationsformer är däremot naturliga vid storskalig,
seriekopplad teknologi. Om decentralisering skriver han:
"När handlingsmiljön är såväl heterogen som dynamisk...skulle vi
kunna vänta oss att utåtriktade enheter skulle differentieras efter
funktion för att motsvara segment i handlingsmiljön, och att var och
en skulle verka utifrån en decentralisering för att avläsa och
planera svarsreaktioner på variationer inom sin bit av handlingsmiljön" (s 96).
3 Thompson, James D, Hur organisationer fungerar, Stockholm: Prisma, 1980 (orig. 1967).
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"Hypotes 6.4: När komplexitet råder, och när organisationens
huvudkomponenter har ett ömsesidigt beroendeförhållande, kommer
dessa komponenter att delas upp och sammanföras till självförsörjande enheter , där varje sådan sammanslutning har sin egen
domän. ... Den struktur vi har talat om här har flera namn. Inom
industrin kan den kallas en produktindelning eller profit center, eller
när den används i större omfattning kan den kallas en decentraliserad
uppdelning"(sid 100).
Som framgår betonar "contingency"-teorierna, liksom teorierna i perspektiv I, betydelsen av organisationsstrukturen. Den rätta organisatoriska strukturen är den som bäst matchar omvärldens struktur. Det skall
råda en "fit" mellan organisation och omvärld. Det är dock svårt att
använda teorin vid mer pragmatiska studier av decentraliseringsprocesser. Det är i teorin oklart exakt vilka faktorer i organisationen som bör
anpassas efter vilka drag i omvärlden.
"Contingency"-teoriema skiljer sig också från tidigare redovisade
strukturellt orienterade ansatser genom ett (åtminstone i vissa skrivningar) framträdande drag av omvärldsdeterminism. Organisationen
kommer spontant eller genom en "osynlig hand" att anpassa sig efter
omvärlden - ett slags organisationsteoretisk darwinism.v" Den
största svårigheten med att direkt applicera "contingency"-teorier på
mer pragmatiska studier av decentralisering är också just den oklara
bild som teorierna ger av hur anpassningen till omvärlden sker. Kan
man förlita sig på någon slags naturlagar, eller skall ledningen spela en
aktiv roll?
Det mest betydelsefulla bidraget från "contingency theory" till förståelsen om fenomenet decentralisering är fokuseringen på yttre
effektivitet. Teorin tydliggör att organisationsformen snarare är ett
medel för framgång i en given affärsmiljö, än ett mål i sig.
4 Denna determinism drivs särskilt långt i teoribildning som går under benämningen "population

ecology". Här diskuteras organisationers utveckling i termer av selektion (naturligt urval). Ineffektiva
organisationsenheter slås ut, och effektiva enheter överlever. Mänskliga aktörer tillmäts liten betydelse.
Förändringar i organisationer kan dock äga rum genom "mutationer" dvs förändringar i organisationens
"gener" - strukturer, rutiner, processer. Om sådana förändringar visar sig effektivitetshöjande
permanentas de inför framtiden. Ett exempel på ett arbete inom populationsekologin är Nelson och
Winter (1982). De nyanserar även determinismen och beaktar i viss mån lärande som en möjlig
förklaring till överlevnad. Nelson, Richard. R & Winter, Sidney G, An EvolutionaryTheory of
EconomieChange. Cambridge: Harvard University Press, 1982.
5 I vissa beskrivningar inom contingency theory uttalas att det är företagsledningens uppgift att
uttolka omvärldens krav och välja organisation och strategi med utgångspunkt i dessa. Aven i dessa
ansatser får grundantagandet sägas vara att det finns en "rätt" organisation givet en viss miljö. Se
exempelvis Richard Normann: Skapande foretagsledning, Aldus (Bonniers), 1975, eller Galbraith, Jay,
Designing ComplexOrganizations, USA: Addison -Wesley, 1973.
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Värdefullt är också att synsättet inte innebär något favoriserande av den
decentraliserade organisationsformen per se. Alla organisationsformer
har ett berättigande, givet att omvärldens krav motiverar det.
Contingency-teorierna implicerar därmed att den styrning som utövas
av organisationens omvärld är mer betydelsefull än den styrning som
utövas internt.
En särskild poäng är också att teorierna tydliggör att organisationer
inom sig kan inrymma olikheter. Organisationer kan uppvisa multistrukturer och (exempelvis) olika grad av decentralisering i olika delar,
om miljön så erfordrar. Denna frikoppling av organisationens delar kan
också i sig tolkas som en slags decentralisering - en avsaknad av enhetsprinciper eller centrals tyre.

9.1.2

Legitimeringsteori: Decentralisering som symbol

Contingencyteorierna betonar, som framgick ovan, betydelsen av att
företaget väljer rätt organisationsstruktur för att fungera effektivt i
utbytet med omvärlden. Som kontrast till dessa teorier kan det vara av
intresse att behandla legitimeringsteori, vilken också betonar organisationens förmåga att hantera sin omvärld, men istället vill avdramatisera
betydelsen av formella organisatoriska strukturer och program. 6,7,
8, 9,10, 11,12,13:

Med ett legitimeringsperspektiv är en decentraliseringsprocess, liksom
flertalet organisatoriska strukturer och program, i praktisk mening
tämligen verkningslösa vad avser företagets löpande verksamhet och
produktivitet.

6 Meyer, John W och Scott, Richard, Organizational Environment: Ritual and Rationality. USA:
Sage Publications, 1983.
7 Meyer John W; Decentralization and Legitimacyin PublicOrganizations, diskussionsunderlag
för forskningsseminarieri Norge och Sverige. Augusti 1985.
8 Brunsson, Nils (red), Politik och ekonomi:En kritik av rationalitetsom samhällsföreställning.
Lund: Doxa Ekonomi, 1986.
9 Brunsson, Nils, Organizing from inconsistencies: On organizational conflict,depression and
hypocrisyas substitutesfor action, ScandinavianJournal of Management Studies, 1986.
10 Czamiawska - Joerges, Barbara, The Wonderland of Public Administration Reforms. The
Economic Research Institute, (Maktutredningen, English Serices) Juni 1987.
11 Rombach, Björn, Rationalisering ellerprat: Kommuners anpassning till en stagnerande ekonomi.
Lund: Doxa ekonomi, 1986.
12Brunsson, Nils, The Irrational Organization: Irrationality as a Basisfor Organizational Actionand
,
Change, Great Britain: John Wiley & Sons, 1985.
13 Sjöstrand Sven-Erik, Organisationsteori. Lund: Studentlitteratur 1987 (kap 6.3.4).
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Trots det behandlar legitimeringsteorin en form av extern effektivitet.
Legitimeringsteorin antar att (bland annat) decentraliseringsprocesser
kan ha ett symboliskt värde genom att de skapar en image eller fasad
av progressiv företagsledning eller god arbetsmiljö. Genom att uppvisa
en sådan fasad kan organisationen nå legitimitet hos viktiga intressenter
- myndigheter, aktieägare, anslagsgivare, servicetagare, kunder m fl.
Legitimitet ses som en grundläggande förutsättning för organisationens
långsiktiga överlevnad. En legitim organisation skyddas av sina intressenter mot kontroll, utvärdering och mot kritik. Noteras bör att den
empiri, som ligger till grund för legitimeringSteorin främst är hämtad
från politiskt styrda organisationer, dvs offentlig sektor.
Brunsson, 1986 (op cit) skriver:
"Moderna samhällen visar upp en stor mängd normer för hur
organisationer skall struktureras och för hur de skall bete sig
antingen via lagstiftningen eller genom mera informella krav.
Många organisationer måste innehålla representanter för olika
professioner som t ex legitimerade läkare eller auktoriserade revisorer, de måste innehålla styrelser och organ för medbestämmande,
och de bör för närvarande vara divisionaliserade eller decentraliserade. De måste följa reglerna för god redovisningssed och de bör
fatta rationella beslut, göra kalkyler och budgetera..."(sid 20)
En lufts lottsförändrin g ?

Ett originellt bidrag från denna teoriansats är tanken att legitimitet kan
nås oberoende av om någon "reell" anpassning efter omvärldskraven
(till exempel en "reell" decentralisering) genomförs. Det räcker att
upprätta en ny fasad, dvs ändra omgivningens bild av organisationen
genom marknadsföring eller andra informationsmetoderl", Eller (i
Rombachs termer-"): använda "prat", eller "beslut" i stället för
"handling". Prat har fördelen att inte vara lika bindande och behöver
inte vara konsistent över tiden. Olika intressegrupper kan också ges
olika löften eller föreställningar genom olika typer av prat eller
beslut'",

14 Ibland benämns inom legitimerings teorin "reella"/praktiskt verkande förändringar "substantiell
legitimering", till skillnad från symbolisk legitimering.
15 Rombach (1986) op cit.
16 Brunsson, (politik och ekonomi) (1986) op cit.
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En sådan anpassning av åtgärder och fasader mot olika kravställare
förutsätter dock viss frikoppling (loose coupling eller de-coupling)!?
mellan olika delsystem och strukturer i organisationen, något som enligt
legitimeringsforskama är allmänt förekommande.
Teorin om symbolisk legitimering ger således ett viktigt bidrag till
förståelsen av decentraliseringsfenomenet då den lyfter fram betydelsen
av organisatoriska symboler. Den för även fram en rimlig teori och
rationalitet bakom "luftslottsförändringar". Om avsikten med en decentraliseringspolicy snarare är att ge intressenter i omvärlden ett positivt
intryck av organisationen, än att åstadkomma praktisk förändring i
verksamheten, är det inte konstigt om decentraliseringsprocesser ibland
kritiseras för att ha tämligen begränsad effekt. I synnerhet torde detta
vara fallet om "fasaden" räcker för att nå överlevnadsmålet.
Samtidigt bör dock noteras att det kan finnas andra skäl till varför prat
om decentralisering inte alltid motsvaras i handling. Ledande aktörer i
organisationen saknar kanske kompetens inom förändringsarbete (trots
god vilja), och/eller processerna tar längre tid än förväntat. Legitimeringsteori torde därför inte kunna räcka som enda förklaring till
decentraliseringsfenomenet.

9.1.3

Institutionaliserad centralisering?

En tredje aspekt på decentralisering och dess koppling till omvärlden
kan hämtas från forskning om institutionaliseringsprocesser, vilken
också ifrågasätter dentraliseringsbegreppets reella innebörd. Institutionaliseringsteorin konstaterar att eventuella försök att decentralisera i
ett företag, mer än väl balanseras aven tilltagande centralisering i
samhälleliga regleringar och homogenisering i normsystem. 18 19
Ett nyckelbegrepp i denna teori är begreppet institutionalisering, med vilket
avses den process som omvandlar tankar, ideer eller svagare nonner till
generella regelsystem och allmänt etablerade normer. Dessa kan så småningom bli föremål för politiska ställningstaganden, lagstiftning och
etablerande av särskilda myndigheter eller befattningar.

17 Begreppet bl a efter Weick, Karl E: The Social Psychology of Organizing, USA: AddisonWesley, 1979.
18 Meyer, John W och Rowan Brian, Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and
Ceremony. American Journal of Socionlogy, Volume 83, No 2,1977.
19 Meyer, John W och Scott, Richard. Organizational Environment: Ritual and Rationality, USA
Sage Publications, 1983.
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Produktansvar, arbetarskydd, arbetsmiljöfrågor. exportreglering,
medbestämmandelagar, normer för börsetik, affärsetik, miljöfrågor,
jämställdhet, personalvård, och företagsledarstrategier är bara några
exempel på normer eller värdekriterier, som institutionaliserats, reglerats
och värdemässigt homogeniserats på detta sätt. De avspeglas i
organisatoriska strukturer liksom i människors delade värderingar.i"
Den växande regelfloran och de gemensamma normsystemen leder till
en samhällelig centralisering och homogenisering, som omöjliggör en
"reell" decentralisering internt i företaget. Meyer 21 skriver om detta:
"Eftersom institutionalisering pågår blir decentralisering ett
tvetydigt begrepp. Termen frammanar en idyllisk och demokratisk
bild av ett stort antal små organisatoriska enheter, som, förhoppningsvis fridfullt, lever sida vid sida i något slags gemenskap. Var
och en agerar självständigt för sin egen räkning, men är
underordnade något slags gemensamma grundregler.
Men så är det inte. Den lilla organisationen är helt beroende av
den institutionella standardiserade miljön och avspeglar den därför
i varje element. Decentralisering är inte verklig maktförflyttning
nedåt, utan ett taktiskt sätt att ordna organisationer i ett
standardiserat sociopolitiskt system. Principerna, vetenskaperna
och välfårdslagarna är så bestämda att allting i praktiken är
begränsat. Det är inte särskilt modigt att tillåta utspridda
"självständiga" organisatoriska enheter, när den enda frihet de har
är att fullfölja standardiserade aktiviteter....
När moderna organisationsformer beskrivs i litteraturen är det
mycket ordande om de gamla formernas byråkratiska stelhet. Men
vad betyder denna decentralisering i praktiken när alla enheter är i så
hög grad kontrollerade av moderna regler som definierar varje
aspekt av deras existens, från arbetsmarknadsregler till bokföringsprinciper, från vetenskaplig och teknisk produktionsanalys till
marknadssegmentering? Få aspekter av organisationers arbete
kontrolleras visserligen av koncernkontoret men beakta i stället
hur mycket som kontrolleras av de standardiseringssugna institutionerna i det moderna rationaliseringssamhället. (min översättning)
20 Sjöstrand, Sven-Erik, On Institutioal Thoughtin Social and EconomicTheory. In: Sjöstrand,
Sven-Erik (ED), Insuiuuiionai Change: Theoryand Empiricalfindings. New York: Sharp, 1992.
21 John W Meyer, Decentralization and Legitimacyin Public Organizations. Diskussionsunderlag
för forskningsseminarier i Norge och Sverige, Augusti 1985.
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Följaktligen saknas också förutsättningar för ett personligt ledarskap på
den lokala nivån, chefer på lokal nivå behöver bara förvalta en
uppsättning regleringar, och visa att enheten följer dem.
Vad skulle då verkligt "radikal" decentralisering vara? Enligt Meyer är
centraliseringens motsats inte decentralisering, utan "av-centralisering"
(un-centralization). Denna kännetecknas av att varje organisation har
sina egna normer, trosmönster och ideologiska system, sina egna regler
och kunskapsstrukturer. I en sådan struktur finns genuin frihet för
lokala enheter att agera. De behöver inte avspegla omvärldens
institutionaliserade normer och värdekriterier, utan kan bygga organisationen från sina egna värden och behov.
Decentralisering eller av-centralisering - en kommentar

Instutitionaliseringsteorin tillför genom att avfärda decentralisering i
företag som otillräcklig och skenbar i själva verket tre teoretiskt
intressanta aspekter:
1. Att decentraliseringsgrad sammanhänger med regleringsnivå i
samhället och med gemensamma samhälleliga normer. I tidigare
redovisad litteratur har endast undantagsvis beaktats vilken grad av
samhällelig reglering eller fast normering, som styr de arbetsuppgifter som delegeras 22. Teorin lyfter fram att decentralisering inom
en organisation inte kan ses isolerat från det samhälle i vilket
organisationen verkar.
2. Att decentralisering inom företaget sammanhänger med intern
avreglering, och att denna leder till att de institutionaliserade
regleringarna verkar direkt mot den lokala enheten. I en centraliserad organisation styrs den lokala enheten både av samhällets regleringar och av företagsintema regleringar. I en decentraliserad organisation behöver inte samhälleliga regleringar och normer tolkas av
en intern central instans. Eventuellt får istället samhälleliga nonner
större betydelse för lokala aktörers agerande. De måste söka direkt
stöd för sitt handlande i omvärldens normer och regler, istället för
att "fråga huvudkontoret".

22 Sjöstrand (1987) op cit,
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3. Att institutionalisering kanske, å andra sidan, skapar en
förutsättning för decentralisering. En alternativ tolkning av Meyers
skildring är uppenbarligen den motsatta: Företag kan driva mer
långtgående "decentralisering" just tack vare samhällets många
institutionaliserade regler och normer.
Företagets minsta enhet kan sköta sig själv i löne- och personalärenden tack vare kollektivavtal och massiv lagstiftning. Det är föga
riskabelt (sett ur ett ledningsperspektiv) att delegera företagaransvar
om den lokale chefen kan förväntas leda enheten i enlighet med
vedertagna normer om exempelvis effektivt företagande. Det är lättare att bygga upp kompetens' om regleringar och normer ger ett
grundläggande stöd vid beslutsfattande (dvs om handlingsalternativen
i realiteten är färre). I en "av-centraliserad" värld, däremot, där
varje enhet har egna normer och ideologiska system vore
osäkerheten vad beträffar utfallet långt större vid införandet aven
"decentraliserad" organisation.
Institutionaliseringsteorin tillför därmed flera värdefulla aspekter till
förståelsen av decentraliseringsbegreppet. Ä ven Meyers kritik bör dock
nyanseras. Decentralisering har i andra teoretiska skildringar beskrivits
som en intern reform i företag, manifesterad i förändringar i arbetsuppgifter, beslutsbefogenheter och styrsystem. Ingen av tidigare redovisade författare har uttryckt att denna reform syftar till en dramatisk
av-centralisering där alla normer och värderingar är föremål för fria
val. Att använda benämningen decentralisering för ett sådant organisatoriskt förändringsarbete kan trots allt inte sägas vara oriktigt.

9.2

Sammanfattning - perspektiv II

I detta avsnitt har tre olika ansatser presenterats där fokus ligger på
organisationens förhållande till sin omvärld. Teorierna gav tre olika
bidrag till kunskapen om decentraliseringsprocesser.
"Contingency"-teorierna lyfter fram att organisationens struktur bör
avspegla omvärldens struktur. Decentraliserade organisationsformer är
mest effektiva i en turbulent, fragmenterad, riskfylld och differentierad
miljö, där lokala intressenter sinsemellan ställer olika krav på organisationens delar. I en sådan miljö är följaktligen organisationens förmåga
till anpassning efter olika lokala förhållanden avgörande.
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En viktig slutsats av detta är också att en organisation kan inrymma
multi-strukturer (exempelvis olika grad av decentralisering) om organisationens enheter verkar i olika slags delmiljöer. Sådan avsaknad av
organisatoriska enhetsprinciper kan i sig sägas innebära en fonn av
decentralisering.
Contingencyteorierna lyfter fram att en decentraliseringsprocess inte
kan grundas på interna överväganden, utan måste styras av faktorer i
organisationens omvärld. Contingencyteoriema fokuserar därvid,
liksom flertalet teorier i perspektiv I, på betydelsen av rätt organisationsstruktur. De skiljer sig dock från teorierna i perspektiv I, främst
genom ett drag av omvärldsdetenninism.
Institutionaliseringsteorin beskriver hur organisationen söker anpassa
sig till omvärlden Igenom att avspegla samhälleligt vedertagna normer
och ideologier. Teorin ifrågasätter därmed decentraliseringsbegreppets
reella innebörd. I ett genomreglerat och institutionaliserat samhälle är
den organisatoriska handlingsfriheten minimal. En decentraliserad enhet
är beroende av lagstiftning, av samhälleliga normer och homogena
värderingar, vilka styr dess agerande.

"Reell" decentralisering skulle istället innebära "av-centralisering" - en
process genom vilken samhällets övergripande reglering och normering
skulle minska. Friheten att utveckla lokala normer, värderingar och
styrformer skulle i en av-centraliserad miljö vara stor. Instutionaliseringsteorin bidrar särskilt till förståelsen av decentraliseringsbegreppet genom att lyfta fram hur också samhällelig normering och
reglering påverkar organisatorisk handlingsfrihet.
Också legitimeringsteorin fokuserar på organisationens anpassning
gentemot sin omvärld. Teorin antar emellertid att formella strukturer,
ledningsfilosofier och program har mycket liten reell betydelse för
verksamhet och effektivitet. De kan däremot ha ett betydande
symboliskt värde gentemot viktiga intressenter i omvärlden. En
decentraliserad organisation kan skapa ett intryck av god arbetsmiljö,
riktig ideologi eller effektiva styrformer, vilket kan göra intressenter i
omvärlden benägna att fortsätta skydda och stödja organisationen.
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Legitimeringsteorin bidrar till förståelsen av decentraliseringsprocesser
genom att lyfta fram organisationsstrukturens symboliska betydelse för
att nå effektivitet (definierat som överlevnad i en kravställande
omvärld).
I detta avseende skiljer sig teorin väsentligt från contingency-teoriema
och flertalet teorier i perspektiv I, vilka betonar strukturers praktiska
betydelse för såväl inre som yttre effektivitet.
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KAPITEL 10
TEORIER - PERSPEKTIV III
VERKSAMHET OCH LOKAL AUTONOMI
10.

Inledning

I detta avsnitt kompletteras kunskapsbilden med ett antal teorier, som
relaterar till den decentraliserade organisationen utifrån perspektivet
verksamhet och lokal autonomi. Perspektivet behandlar företrädesvis
organisatoriska förändringar på verksamhetsnivå, till exempel i fonn av
breddade arbeten, lärande och kompetensutveckling, lokalt initierade
förändringsprocesser och utveckling av nätverk kring verksamheter
eller aktiviteter. Perspektiv ITI lyfter också särskilt fram människornas
betydelse för förändringen, till skillnad från exempelvis contingencyteorierna (avsnitt 9.1.1 ovan).
Som påpekats tidigare är en strikt gränsdragning mellan de olika
perspektiven inte möjlig att göra. Att som i perspektiv ITI skildra
decentralisering i termer av lokal utveckling får också konsekvenser för
strukturer och ledningssystemen, liksom förändringar i ledningssystemen får konsekvenser för den lokala verksamheten.
Trots det finns en grundläggande skillnad i synsätt mellan perspektiv I
och lIT - en kluvenhet, som också kännetecknar det empiriska materialet. Decentralisering i perspektiv I skildras som en uppdelning av
organisationen i mindre delar vilka kan tilldelas varierande grad av
självständighet. Perspektiv lIT skildrar snarare en uppbyggnad av
lokala, autonoma helheter kring en verksamhet eller ett ändamål.
Den litteratur, som använts i detta kapitel utgår inte alltid från "decentralisering" som begrepp. Trots det är teorierna väl relaterade till
ämnesområdet, framför allt mot bakgrund av den här genomförda
empiriska undersökningen. Perspektivet ansluter nära till den konstaterade verksamhetsorienteringen (se kapitel 7.1), där förändringar på
verksamhetsnivån står i fokus. Teorierna i perspektiv III står dock inte i
motsatsförhållande till ledningsorienterade ansatser vad gäller syftet
med förändringen. Även i perspektiv lIT är målsättningen att åstadkomma effektivitet och en väl fungerande organisation.

250

10.1

Decentralisering - förändring i företag och arbetsliv

Teorier - perspektiv III

10.1.1 Decentralisering och kompetensutveckling
I avsnitt 8.2.9 - 8.2.10. ovan beskrevs decentralisering som delegering
av beslutsbefogenheter till lägre hierarkiska nivåer. Bakom sådana beskrivningar, liksom bakom de strukturella ansatserna ligger vanligen
(ofta outtalade) antaganden om att kompetens finns eller kan utvecklas
på den organisatoriska nivå till vilken delegering sker, eller t o m att det
finns kompetens att fatta bättre beslut på lägre hierarkiska nivåer.
Dessa bakomliggande kompetensantaganden är dock sällan närmare
problematiserade eller empiriskt prövade. Också empiriredovisningarna
visade att förändrade kunskapsmönster både var en förutsättning för och
en konsekvens av decentraliseringsprocesser. Se kapitel 5.
Teorier om kompetens eller lärande i organisationer har således tydlig
relevans för decentraliseringsbegreppet, och det finns en omfattande
litteratur med anknytning till kompetensutveckling, ett område som
rekommenderas för fortsatt forskning. I detta avsnitt exemplifierar jag
endast teoriområdet med några ansatser där kopplingen mellan decentraliseringsprocesser och kompetensutveckling på lokal verksamhetsnivå
är tydlig.

Delegera till kunskapskurvans topp
Harvardprofessorn Klein har med utgångspunkt i studier av produktionsorganisationer utarbetat ett koncept, kunskapskurvan, med vilket
hon vill illustrera kunskapsfördelningen i en organisation. Utgångspunkten för kunskapskurvan är att olika slags kunskap finns på olika
hierarkiska nivåer":
"I varu- eller tjänsteproducerande företag med väl inarbetad teknologi finns den ofta på de lägre chefsnivåerna (första och andra
linjens chefer). I en del mindre "platta" organisationer, till exempel
en mindre fabrik, kan fabrikschefen både ägna sig åt den löpande
verksamheten och befinna sig på kunskapskurvans topp. Iorganisationer där man arbetar i självstyrande grupper kan man hitta
kunskapspuckeln längre ned i organisationen, ibland på
gruppledarnivå."
1 Klein, Janice Chefskap, kunskapoch beslut:Tre amerikanska rapporterom decentralisering och
arbetsledning, i översättning av Christer Jeffmar, SAF:s förlag, 1987.
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För en given grupp av kunskaper (till exempel produktionskunskap) kan
man ta fram en kunskapskurva, vars puckel illustrerar vardenna kunskap är som störst, och där också de flesta besluten bör fattas.
Klein visar att det är vanligt att beslut fattas flera hierarkiska nivåer
över kunskapspuckeln. Att decentralisera blir, med användande av
Kleins terminologi, att flytta ned beslutanderätten till kunskapskurvans
högsta punkt. Klein påpekar också att sådan delegering av beslutanderätten har prövats empiriskt med mycket goda resultat.
Kunskapsnivå
gällande produktionskunskap

Nyanställd
Lägsta hierarkisk nivå

Ledningsnivå

Figur 10.1. Kunskapskurvan efter Janice Klein (1987).

En rimlig tolkning av vad som nämnts ovan är också att kunskapskurvan
aktivt kan påverkas i önskad riktning;
- Om befattningshavare på en given nivå får möjlighet att utveckla
mer kunskap, ökar kunskapskurvans höjd.
- Om befattningshavare på lägre hierarkisk nivå ökar sin kompetens
förflyttas kunskapspuckeln åt vänster.
Kunskapskurvan innebär inte att det är ett självändamål att flytta
beslutsbefogenheter nedåt i organisationen - tvärtom kan kurvan
motivera en centralisering av beslutsfattande i frågor där kompetensen
är större på högre hierarkiska nivåer.
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Däremot visar kurvan ett samband mellan delegering/decentralisering
och kunskapsutveckling. Om kunskapen ökar längre ned i organisationen skapas en förutsättning eller potential för ytterligare delegering.
Om delegering skall ske till en lägre hierarkisk nivå kan detta endast
motiveras om kunskapen i det aktuella ämnet är större på den lägre
nivån.
Teorin visar däremot inte huruvida delegering kan ge upphov till
ökande kompetens, dvs om delegering kan ligga steget före kunskapsutveckling. Det empiriska arbetet antydde att så kunde vara fallet delegering kunde både förutsätta och ge upphov till ökande kompetens
på den lägre organisatoriska nivån.

10.1.2 Decentralisering som Self-design och lokala lärprocesser
Kunskapskurvan ovan illustrerar sambandet mellan utveckling av olika
specifika kunskaper och delegering av motsvarande beslut. I detta
avsnitt skall två teoriansatser diskuteras, som ger en bild av allsidig
kunskapsutveckling och lokalt initierade förändringar även av
organisatorisk och strategisk karaktär.
"Self-designing organizations"

Med teorin om "Self-designing organizations"? beskriver Cummings
och Mohrman en lokal förändringsprocess, där syftet är att skapa en
bättre fungerande organisation. "Self-design't-strategin' innebär att
både analysen av problemen, initiativet till förändring, och det
praktiska genomförandet kan ligga på den lokala nivån. Teorin skiljer
sig i detta avseende särskilt från de strukturellt orienterade ansatserna där problemanalysen liksom förändringsinitiativet kommer uppifrån
och förändringen implementeras eller "installeras" i organisationen.
"Self-design"-strategin för förändring innebär att en lärprocess startas,
vilken stegvis utvecklar organisationen i riktning mot överenskomna
värderingar och målsättningar (exempelvis ökad produktivitet, ökad
flexibilitet eller bättre fungerande samarbete).

2 Cummings, Thomas G och Mohrman, Susan A, Self-designing Organizations: Towards
Implementing Quality-ofWork-Life Innovations. (USC 1986) Ur: Woodman, R & Pasmore W (eds),
Research in Organizational Change and Development, Volume l, 1986.
3 Att finna ett användbart svenskt begrepp är svårt, närmast till hands ligger kanske "självutvecklande" organisationer. Jag använder i framställningen för tydlighetens skull det engelska
begreppet.
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Lärprocessen i en "self-designing organization" är iterativ. Varje
dellösning skapar nya problem, vilka löses i nästa steg. Det krävs
upprepade experiment och anpassningar, innan en bra lösning tar fonn.
Lärprocessen ställer ofta oförutsedda krav på följdförändringar i den
övriga organisationen, såsom krav på förändrad lönesättning, nya samarbetsfonner eller ett förändrat ledarskap. Lärprocessen kan också leda
till förändrat beteende, ändrade värderingar och förändrad förståelse av
omvärlden. "Self-design"-strategin förändrar såväl människorna som
arbetsplatsen. Lärandet kan, påpekar Cummings och Mohnnan, t o m ta
sig uttryck i att den ursprungliga innovationsiden eller de organisatoriska grundvärderingarna omformuleras.
Lokala lärprocesser

En läransats, som ligger nära teorin om "self-design", men med empiri
hämtad från svenska företag återfinns i Grönlund och Jönsson",
Arbetet handlar egentligen om decentraliserad informationsteknologianvändning, men beskriver också en lokalt initierad organisationsförändring. Med hjälp av tre fallstudier gestaltas här hur förändringar i
organisation, kompetens och arbetsfördelning kom att bli följden aven
lokalt initierad lärprocess.
Ett av fallen beskriver hur ett enkelt kostnadsuppföljningsproblem blev
startskottet för ett förändrings- och rationaliseringsarbete på arbetsplatsen. Uppgiften var att sänka kostnaden för en viss typ av verktyg.
Metoderna var enkla och vardagliga påpekar författarna, dvs inga
lektioner, ingen undervisning, till att börja med bara en enkel matematisk räkneövning för hand. Initialt förändrades inga rutiner, men ett
intresse växte hos operatörerna kring användandet av verktyg. Denna
motivation hade genererats genom att söka information, att kunna
vidtaga åtgärder och - vilket var viktigt i sammanhanget - kunna avläsa
snabba resultat.
Processen fortgick och resulterade även i en rad organisationsförändringar. Operatörer började ta ansvar för material och underhållsarbete
samt beställde truckförare på eget initiativ. De tog aktiv del i planering
och småförbättringar, vilket snabbt ledde till ökad produktivitet. Efter
tre år visar fallet att aktiviteterna formar kausalkedjor eller snarare
spiraler, där tidigare uppnådda resultat ligger till grund för problemlösning i följande steg.
4 Grönlund, Anders och Jönsson, Sten: Managing for Cost Improvement in Autonomated
Production, Göteborgs Handelshögskola, 1989.
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Statistik visar att arbetsplatsen ökade sin "output" med minskande antal
mantimmar. Förändringsarbetet gav också positiva spridningseffekter
till andra arbetsgrupper. Grönlund och Jönsson drar några slutsatser om
lokala lärprocesser:
- Lärande sker i små steg genom att ett problem i taget löses.
Förändring är en serie projekt.
- Lärande stimuleras av lokalt initiativ i problemformuleringen och
möjlighet att kontrollera egna data och ta fram lokal information.
- Lärande är en fråga om fokusering, om uppmärksamhet på
problemet, och att vilja ta ta risken att förändra beteenden.
- Aktivitet/handling dominerade över analys och planering, vilket
stimulerade lärprocessen ytterligare.
- Möjligheterna till snabba resultat var avgörande för motivationen "tidiga segrar" har stor betydelse i lärprocessen (man lyckades
snabbt minska en viss typ av kostnad).
- Lagidentitet och laganda var av stor betydelse.
Såväl Cummings och Mohrman som Jönsson och Grönlund tar således
fasta på lärprocesser, som initieras lokalt och bygger på lokala problemfonnuleringar. Också vilka värderingar eller målsättningar som
skall gälla kan, åtminstone i viss utsträckning, beslutas lokalt.
Trots att teorierna "self-design" och lokala lärprocesser pläderar för
lokal problemformulering, står inte teorierna i något motsatsförhållande
till krav på effektivitet eller till styrbarhet. Vad gäller effektivitet är
syftet med båda förändringsförloppen att generera en organiseringsform som fungerar effektivt. Författarna menar att en implementering
uppifrån i realiteten ger sämre utbyte, eftersom den inte anpassas efter
det aktuella arbetet, och inte skapar en effektiv lärprocess. "Selfdesign"-ansatser kan dessutom skapa ett genuint engagemang på
arbetsplatsen - dvs det som decentraliseringsprocesser oftast sägs syfta
till. Vad gäller styrbarhet är sannolikt de praktiska möjligheterna till
styrning från överordnade nivåer begränsade åtminstone vad avser förändringens detaljer. Styrning från överordnade nivåer kan däremot
fungera genom att ledningen försöker skapa consensus i organisationen
kring förändringens syften och målsättningar.
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10.1.3 Decentralisering och breddat arbetsinnehåll
Decentralisering kan också beskrivas i tenner av förändrat arbetsinnehåll för en person eller organisatorisk enhet. Med en sådan ansats
ses arbetsuppgifter och arbetsfördelning som bestämmande för
organisationen.
Beskrivningar av decentralisering med arbetets fördelning som
utgångspunkt återfinns särskilt i litteratur om arbetsorganisation i
produktionsmiljöer. Ett exempel är Bergman, som i boken "Smedens
återkomst'P ger ett antal dokumentärbeskrivningar av arbetsorganisatoriska förändringar i Sverige. Han beskriver bland annat Volvos
Uddevallafabrik (s 144):
"Montörerna kommer fortfarande att få jobba hårt och snabbt
eftersom Uddevallaverken skall ge en produktivitetsförbättring
på 15-20 procent jämfört med traditionell montering. Men de
slipper bindningen vid det löpande bandet och dess mekaniska
styrning av tempot eftersom de själva bestämmer när transportvagnarna skall komma och gå. Men ännu viktigare är... att alla på
sikt skall klara alla gruppens uppgifter. Det leder till en mycket långt
driven mångkunnighet. Det handlar då inte bara om att klara flera
likartade arbetsuppgifter på samma nivå utan om en ständigt höjd
kompetensnivå.
Bilbyggandet blir också bara den ena delen av jobbet: - Vi kommer
ju också att ansvara för planeringen av vårt eget arbete och dänned
att ta över uppgifter, som tidigare legat på tjänstemannagrupper till
exempel materialhantering och kvalitetskontroll... Den mångkunnige
arbetaren med grepp om stora delar av arbetsprocessen är tillbaka"
Bergman beskriver också hur dessa breddade arbetsuppgifter i Volvo
kombineras med en strukturell decentralisering:
"Monteringsfabriken delas upp i nio produktverkstäder med som
mest 200 anställda i var och en. De utgör en fabrik i fabriken med
eget resultatansvar. Verkstäderna delas upp i produktionsledaravsnitt
och dessa i 8 produktionsgrupper med 3 - 10 arbetare i varje lag.
Därmed skapar Volvo så små enheter att man kan mäta resultatet av
varje insats överallt - som kostnader, intäkter och kassation, liksom
frånvaro, lön, vinst och lagerstorlek.
5 Bergman,Åke, Smedensåterkomstoch andrareportage om det nya arbetet. Stockholm: Tidens
Förlag, 1987.
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Hur breddade arbetsuppgifter förändrar kontrollsystemet sammanfattas
också i tidigare citerade "Ledning för alla"6:
"Mer sammansatta arbetsuppgifter för mångkunniga arbetare och arbetslag och en växande tjänsteproduktion bidrar till en decentralisering av besluten över arbetets utförande, till en viss frihet i arbetet.
Det innebär en minskad detaljkontroll för företagsledningen och
samtidigt en flexiblare och effektivare organisation, som kan säkra
större vinst... För företagsledningen gäller det att förena styrning
med viss frihet för de arbetande. I de nya ledningsstrategiema får
därför motivationen och kontroll av måluppfyllelse och bidrag till
vinst ersätta detaljkontrollen av arbetets utförande."
Redan tio år tidigare skrev Agnren och Edgren 7 om vidgade arbetsuppgifter i "Annorlunda Fabriker":
"Utvecklingen är på väg in i ett system där arbetsuppgifterna
utformas så att arbetet präglas mera av självständighet, överblick
över hela produktionsprocessen och samspel med andra befattningshavare. I dessa nya produktionssystem får den enskilde medarbetaren
syssla mer med service, aktivt följa, analysera och korrigera
avvikelser i produktionen samt medverka vid omställningar av
produktionsutrustningen.
Istället för i stora produktionsanläggningar börjar också alltmer
produktion utföras i decentraliserade organisationer med självständiga produktverkstäder: Men produktverkstäder innebär inte bara
enklare administration och snabbare produktionsflöde. Minst lika
viktigt är att produktverkstäder gör det lättare att decentralisera
organisation och beslutsfattande. Därmed skapar man goda förutsättningar för att förena samarbete och medbestämmande med en
effektivt fungerande verksamhet".
De viktigaste dragen i den ovan skisserade förändringen är således:
- Arbetets breddning - från det monotona löpande-bandsarbetet till
"den mångkunnige arbetaren".
- Ökning av indirekt arbete i produktionen, dvs tidigare
tjänstemanna- eller chefsuppgifter som planering, kvalitetskontroll,
underhåll och felsökning blir uppgifter för operatörer.
6 Sandberg, op cit

7 Aguren, Stefan & Edgren, Jan, Annorlunda Fabriker: Mot en ny produktionsteknisk teori.
Stockholm: Svenska Arbetsgivareföreningen, 1979.
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Skildringarna ovan visar att arbetsbreddning och/eller arbetsutvidgning
kan vara en aspekt av decentralisering i produktionsmiljöer, och
liknande resonemang kan utan svårighet även tillämpas i till exempel
serviceföretag.
Skildringarna illustrerar också att breddade arbeten sammanhänger med
formell delegering av beslut, liksom med ett krav på ökad kompetens,
jfr Klein ovan (avsnitt 10.1.1). Arbetsbreddning kan uppenbarligen
även få strukturella konsekvenser - den förutsätter anpassningar av
formell organisationsstruktur, kräver andra uppföljnings- och belöningssysstem, annorlunda ledning och annan arbetsfördelning gentemot
andra organisatoriska enheter (jfr Cummings och Mohrman ovan).
Effekterna av arbetsbreddning

Vad vet man då om effekterna av arbetsbreddning, förändrade
kompetenskrav och ökat ansvarstagande på lokal nivå? En grupp
forskare vid Case Western Reserve University i Cleveland genomförde
på 70-talet en utomordentligt omfattande och systematisk inventering
och utvärdering av ca 600 tidigare gjorda empiriska undersökningar om
arbetstillfredsställelse och produktivitet. 8
Forskarna sökte efter påverkbara variabler ("hävstänger" eller "action
levers"), som skapar ökad arbetstillfredsställelse och produktivitet i
organisationer. De sökte också efter kunskap om i vilka situationer
sådana hävstänger fungerar och hur förändringsprocessen bäst kan
bedrivas. Syftet med utvärderingarna var att ge ett vetenskapligt
underlag till policies för praktiskt förändringsarbete i organisationer.
De granskade undersökningarna var av två slag, dels över 500 (i
huvudsak amerikanska) korrelationsstudier, dvs kvantifierade mätningar
av olika orsakssamband, dels ett 60-tal experiment eller kvalitativa
ansatser. De senare härrörde bl a från Storbritannien, Irland, Norge,
Sverige Frankrike, Indien, Holland och Australien (inkluderande bland
annat resultat från Tavistock-skolan se avsnitt 10.1.6). Undersökningarna behandlade i första hand industriella operationer, men också
serviceföretag fanns representerade. Studierna inkluderade (dock ej i
representativa proportioner) såväl arbetare som tjänstemän, kvinnor
som män.
8 Srivastva, S, Salipante, P, Cummings, T, Notz,W, Bigelow, J Waters J m fl: lob satis/action
and productivity, an Evalutation of PolicyRelatedResearchon Productivity, IndustrialOrganization
and lob Satisfaction: PolicyDevelopment andImplementation, USA: Case Western Reserve

University, Department of Organizational Behavior, 1975.
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En stor mängd variabler sorterades fram, vilka med varierande grad av
säkerhet visade sig påverka arbetstillfredsställelse och produktivitet i
gynnsam riktning. Några exempel på variabler, som gav positivt utfall i
korrelationsstudierna var: autonomi/utmaningar i arbetet, demokratisk/
stödjande ledarstil, yttre belöningar, jämställdhet, rollklarhet, möjligheter att lära och utveckla skicklighet, befordringsmöjligheter, god
gruppsammanhållning, status i yrket, gynnsamt organisationskliinat,
minskad organisationsstorlek, färre hierarkiska nivåer och ökande
genomsnittsålder.
Från experimentstudiema visade sig följande faktorer ha positiv effekt
på både produktivitet, kvalitet och arbetstillfredsstälIelse: förändrade
belöningssystem, autonomi/handlingsfrihet i arbetet, stöd från
kringorganisationen, utbildning, organisationsstruktur, tekniska
förändringar, omväxlande arbetsuppgifter, information/"feedback",
goda interpersonella relationer.
Av särskilt intresse i detta sammanhang är emellertid att forskarna
genomförde en sträng granskning, varigenom endast två variabler
kunde urskiljas som ställda utom tvivel, med hänsyn till frekvens,
validitet, och orsakssambandens natur. Dessa vinnande "action levers"
var autonomi i arbetet och bredd/variation i arbetsuppgifterna, vilka
visade sig ge positiva effekter på såväl arbetstillfredsställelse som
produktivitet:
"Using these findings from both reviews, then, there is strong
evidence not only that autonomy and job challenge or variety are
related to desirable satisfaction and performance outcomes, but
also that when autonomy and variety are manipulatied, they lead to
the desirable outeornes. The only caveat emerging regarding the
potency of these action levers is, as noted above, that too great
increases in job complexity can lead to lowered satisfaction".
(sid 159)
Korrelationsstudierna visade dessutom att möjlighet att lära och utveckla
skicklighet i arbetet samt understödjande ledarstil var särskilt starka
variabler. I experimentstudiema var information/feedback en särskilt
stark variabel, dvs regelbunden återföring av prestationer och resultat
till personalen.
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Slutsatsen av undersökningen var således att en organisation, som
möjliggör autonomi och handlingsfrihet i arbetet och kombinerar detta
med "feed-back" vad avser uppnådda resultat kan förväntas ge god
utdelning både i termer av ökad produktivitet och arbetstillfredsställelse.
Författarna diskuterar inte explicit dessa variabler i termer av
decentralisering. Att breddade arbeten/ökad autonomi kan vara en
aspekt av decentralisering, framgick dock i föregående avsnitt, och
tydliggjordes dessutom i det empiriska arbetet (avsnitt 5.1). Också
variabeln feedback torde vara förenlig med decentraliserade organisationssystem i den utsträckning exempelvis resultatansvar kopplas till
regelbunden återföring, jfr avsnitt 8.2.7.

10.1.4 Decentralisering och autonomi
I flera refererade arbeten har begreppet autonomi använts som en
synonym till decentralisering, och/eller som en motsats till centralisering/centralstyrt beslutsfattande'[ Begreppet autonomi används då för
att beteckna medarbetares eller lokala chefers ökande beslutsbefogenheter och/eller deras vidgade handlingsfrihet. Den ofta outtalade tanken
är att autonomi uppstår när en person (eller enhet) har rätt att fatta egna
beslut och flera handlingsalternativ står till buds vid detta beslutsfattande. Begreppet autonomi används ibland även för att beteckna medarbetares ökade möjligheter att planera eller lägga upp sitt arbete för att
uppnå överenskomna mål.
Denna allmänna definition av begreppet autonomi kan inte sägas vara
felaktig när begreppet används i mer vardaglig bemärkelse. Värt att
notera är dock att begreppet autonomi, med utgångspunkt i ett filosofiskt resonemang, också kan ges en mer strikt definition, vilket
motiverar försiktighet vid användandet av begreppet som direkt
synonym till decentralisering.
Peterson (1990) skriver i boken Makt i det Öppna Samhället-l' (med
stöd i Dworkin och Young) att det är otillräckligt att fonnulera
autonomins innebörd enbart med hjälp av ett begrepp som
handlingsfrihet:

9 Ett slående exempel är boktiteln Centralization and Autonomy, (Brooke (1984) op cit) där
autonomi används som synonym till decentralisering.
10 Peterson, Olof, Makt i det öppna samhället, Helsingborg: Carlsson Bokförlag, 1990.
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"Att kunna handla utan hinder är en nödvändig men inte tillräcklig
förutsättning. För att kunna utöva autonomi krävs även vissa positiva kvaliteter, nämligen att besitta viss rationell kapacitet,
viljestyrka och självkännedom. Att vara autonom är att vara upphov
till sin värld, dvs att kunna forrna och inrikta sitt liv (s 85 ff),
Autonomi "måste ses som en persons "andraordningsförmåga", dvs
förmågan att kritiskt reflektera över sina preferenser, önskningar,
förhoppningar. Häri inbegrips också förmågan att acceptera eller
att söka förändra sina värderingar i ljuset av värderingar av högre
ordning. Genom att utöva en sådan förmåga defininerar personer sin
natur, ger mening och sammanhang åt sina liv och tar ansvar för sin
personlighet.
Autonomi ställer inte krav på originalitet i så mening att varje person
måste uppfinna sin egen unika regelsamling. En autonom person kan
ge sin anslutning till ett samhälles förhärskande traditioner. Men det
finns en avgörande skillnad mellan att acceptera en myt bara för att
den är en vedertagen myt och att acceptera den efter kritisk diskussion. I ett samhälle grundat enbart på en första ordningens tradition
är det en definitiv och oföränderlig berättelse som förmedlas. Med
den andra ordningens tradition beledsagas berättelsen med en tyst
underförståelse: Detta är berättelsen. Tänk över den, berätta vad du
tycker om den, Kanske har du en annan berättelse. Andra ordningens
tradition innebär en kritisk och argumenterande hållning. Autonomi
förutsätter kritisk traditionsfönnedling." (s 87-88).
En sådan "andra ordningens definition" av begreppet autonomi torde
göra det svårare att se begreppet som synonym till decentralisering. En
ökande handlingsfrihet i arbetet kan förvisso vara förenlig med en möjlighet att kritisera företagets grundläggande värderingar. Troligare är
dock att den ökande handlingsfriheten i praktiken begränsas av företagets övergripande målsättningar, grundläggande affärside och etiska
principer.
Väljer man att ansluta sig till definitionen av autonomi som en grundläggande frihet av andra ordningen torde det vara mer korrekt att
stanna vid begreppen "handlingsfrihet" eller "självstyre" i samband med
de förändringar i arbets innehåll och beslutsbefogenheter, som kan
orsakas aven decentralisering.
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10.1.5 Decentralisering och medbestämmande
En annan återkommande tanke i såväl teori som empiri är att
decentralisering på verksamhetsnivå också leder till ökat
medbestämmande eller arbetsdemokrati.
I samhällsdebatten förekommer ofta formuleringar, som tyder på att
åtminstone arbetsmarknadspartema anser att decentralisering främjar
medinflytande och samverkan. I utveckling savtalet mellan Svenska
Arbetsgivareföreningen (SAF) Landsorganisationen (LO) och Privattjänstemannakartellen (PTK), står t ex att decentralisering skall främjas
då det skapar förutsättningar för utvecklande och stimulerande arbeten
och förbättrat samarbete!'. Utvecklingsprogrammet 12 , som låtit publicera en samling exempel på utveckling av arbetsorganisation, som de
menar gynnar effektivt samarbete och medinflytande, använder återkommande begreppet decentralisering. Handlingsfrihet och självbestämmande är också begrepp som nära förknippas med demokrati (vilket
inte minst framgår i politiskt/förvaltningsinriktad litteratur, något som
dock faller utanför ramen med detta arbete). Sjöstrand 13 formulerar
den intuitiva kopplingen mellan handlingsfrihet och demokrati:
"Decentralisering innebär större handlingsutrymmen för fler människor eftersom de i större utsträckning kan besluta själva om hur de
vill förfara. Detta har dels motivationseffekter, dels ett
"demokratiskt värde" i sig." (sid 139)
Edström et al 14 sätter ett likhetstecken mellan decentralisering och
demokrati:
"Demokratisering och medbestämmande är fackliga och politiska
termer. Dessa ord står för samma skeende som decentralisering,
delegering, som är äldre administrativa termer. I båda fallen avses
att arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar flyttas nedåt i
organisationen" (s 9).

11 Utvecklingsavtalet, 1986.
12 Utvecklingsprogrammet; Skriftserie, Arbetsmiljöfonden 1987.
13 Sjöstrand (1987) op cit,
14 Edström, Kl et al, Decentralisera! Demokratisera!. Stockholm: Liber/Hermods, 1981.
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Trots det vill jag vara försiktig med att anta ett direkt samband mellan
decentralisering och medbestämmande/arbetsdemokrati, och stöder mig
här på Aspling (1986)15, och Gardell (1976)16. Aspling visar i en
mycket ingående studie av medinflytande och samverkan att viktiga
förutsättningar för medinflytande och samverkan är:
- att medarbetarna har goda möjligheter till interaktion, dvs har
möjligheter att bygga kontaktnät och personrelationer,
. . att medarbetarnas kunskaper är goda om sådant som rör det egna
arbetet, liksom om företagets spelregler (ledningens strategier m m),
och
- att medarbetarnas handlingsutrymme är stort.
Huruvida sådana förutsättningar främjas av någon typ av decentralisering kommenterar Aspling inte explicit. En jämförelse av Asplings
definitioner med teorier om decentralisering ger visst stöd för att
decentralisering kan ge ökade kunskaper om det egna arbetet och ökat
handlingsutrymme. Huruvida medarbetares kunskaper ökar om
företagets spelregler, eller deras möjligheter att bygga personliga
kontaktnät är, å andra sidan, mer oklart.
Gardell, som studerade gynnsamma faktorer för arbetstillfredsställelse
och arbetsdemokrati fann att mindre monotona arbeten, mer inflytande
över vardagsbeslut, och det han kallar ökat självbestämmande leder till
ökat intresse för arbetet, ökad arbetsglädje och ökat självförtroende.
Gardell drog slutsatsen att detta i ett andra steg kan leda till ökade
anspråk på inflytande i arbetsplatsens beslutsprocesser. Inte heller han
använder dock begreppet decentralisering explicit.
Då dessa specialister på arbetsdemokrati inte direkt relaterar sina
resultat till begreppet decentralisering, får analysen göras utifrån en
indirekt jämförelse. För det första är det motiverat att fråga sig vad
som menas med medbestämmande och arbetsdemokrati.

15 Aspling, Anders, Företagsdemokratin och MBL, En empirisk och organisationsteoretisk
utvärdering aven arbetsrättsreform. Stockholm: EFI, 1986.
16 Gardell, Bertil, Arbetsinnehåll och livskvalitet; en sammanställning och diskussion av
samhällsvetenskaplig forskning rörande människan och arbetet, Bokförlaget Prisma i samarbete med
Landsorganisationen, 1976.
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Två tolkningar tycks utifrån ovan refererade arbeten vara möjliga. Dels
kan begreppen avse ett dagligt medinflytande i det egna arbetet och på
den egna (lokala) arbetsplatsen. Dels kan arbetstagarkollektivets representativa inflytande över företaget som helhet avses.
De bestämningar av decentraliseringsbegreppet, som hittills diskuterats i
perspektiv III och som avser arbets/kompetensbreddning samt ökat
ansvarstagande på den lokala arbetsplatsen, torde uppenbarligen öka
möjligheterna till medinflytande över det egna arbetet. De kan däremot
inte självklart sägas leda till medinflytande i den sistnämnda formen kollektivt/representativt inflytande över företaget som helhet. (Enligt
Gardell skulle en sådan effekt dock kunna bli ett indirekt resultat,
intresset för delaktighet i företaget som helhet stimuleras av ett ökande
intresse för det egna arbetet.)
De strukturella och ledningsorienterade bestämningarna av decentraliseringsbegreppet i perspektiv I har troligen ännu mindre betydelse för
medarbetares inflytande i företaget, i båda meningarna. Decentralisering i meningen ökade beslutsbefogenheter och resultatansvar åt
divisions-/dotterbolagschefer (se avsnitt 8.2.4), kan genomföras med
oförändrad arbetssituation för medarbetarna.
Också i perspektiv I förekom antagandet att decentralisering ökar
förutsättningarna för demokrati i arbetet, men några författare pekade
också på motsatsen. Brookel? framhåller att ett vanligt fenomen är att
en enhet som själv kämpar för sin autonomi försöker åstadkomma
större centralisering i relation till sina underordnade enheter (s 19).
Delegering till en nivå kan därför ge mindre frihet för nivåerna under.
De senare hade kanske till och med större oberoende före "decentraliseringen", eftersom deras närmaste överordnade nu utövar mer
auktoritet än den tidigare chefen långt bort i pyramidens topp (sid 29).
På basis av ovan förda resonemang drar jag beträffande sambandet
mellan decentraliseringsbegreppet och medbestämmandet
arbetsplatsdemokrati sammanfattningsvis följande slutsatser:
- Att en strukturell- och ledningsorienterad decentralisering inte
automatiskt kan anses skapa ökat inflytande för de anställda. Den
bör därför inte bör sammanblandas med åtgärder för
medbestämmande och arbets demokrati.

17 Brooke (1984) op cit.
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- Om - och i den utsträckning - decentralisering medför breddade
arbeten, delegerat beslutsfattande och möjligheter till kunskaps utveckling för individen kan den främja medinflytande på den egna
arbetsplatsen, samt indirekt (via ett ökande engagemang i det egna
arbetet) främja kollektivt inflytande över företaget som helhet.

10.1.6 Decentralisering - ett alternativ till hierarki?
Såväl i tidigare redovisad teori som i det empiriska arbetet förekommer
uppfattningen att decentralisering genom individens eller enhetens
ökande självstyre leder till minskad hierarkisk styrning och mindre
byråkrati. Ökande autonomi på den lokala verksamhetsnivån anses
minska behovet av traditionell styrning och reglering "uppifrån och
ned".
Denna föreställning kan dock granskas närmare med hjälp av Herbst 18
som i boken "Alternatives to Hierarchies" lyfter fram kriterier på en
icke-hierarkisk och icke-byråkratisk organisation.
Boken bygger på Tavistockskolans samlade erfarenheter från 25 års
aktionsforskningsprojekt i olika länder. Projekten syftade till att finna
mer demokratiska, mindre alienerande och väl fungerande former för
arbetsorganisation. Detta sökte man åstadkomma genom ökat ansvarstagande, ökat självbestämmande och breddade arbetsuppgifter i operativ
verksamhet, varför teorin har sin naturliga plats i anslutning till den
nyss förda diskussionen. (Notera för övrigt den här antagna kopplingen
mellan utvecklande arbeten och ökad demokrati, jfr diskussionen i
avsnitt 10.1.5) I förändringsförsöken prövade forskarna en rad (inte
enbart framgångsrika) strategier för demokratisering. Bland ansatserna
kan nämnas:
"Bottom-up approach". Arbetsorganisationen byggs "nedifrån" med
arbetsplatsen eller produktionen som utgångspunkt. Arbetare i
produktionsgrupper tar över vissa administrativa och arbetsledande
uppgifter. Ett förändringstryck underifrån skapas. Nackdelen är att
mellanchefsnivåer och övrig kringorganisation kan trängas in i en
defensiv position.

18 Herbst, Ph G, Alternatives to Hierarchies, Oslo: World Research Institutes, Leiden: Martinus
Nijhoff Social Sciences Division, 1976.
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"Top down approach". Förändringsarbetet börjar på ledningsnivå med
beslut om policyändring. Nya arbetsformer skall steg för steg tränga
ned genom organisationen. Nackdelen är en risk att förändringen
bromsas i mellanskiktet samt att motivation längst ut i organisationen
begränsas.
"Center down approach". Förändringsprojektet startar på mellannivå
och personalen involveras i projekt med en chefsperson och en
expert/forskare som "motor". Risken är att projektet blir dåligt
förankrat såväl uppåt som nedåt och således isoleras.
Vertikala projektgrupper. Grupper som involverar arbetare, förmän,
och högre chefer, dvs projektgrupper sammansatta från olika hierarkiska nivåer. Nackdel: Risk att förändringen blir mindre omvälvande,
då alla bevakar sin position. De hierarkiska kedjorna blir obrutna.
Erfarenheterna från försöken visade enligt Herbst:
- Att aktionsforskningsansatsen var problematisk. Experten/forskaren
absorberade initiativkraft och motivation från de aktörer, som skulle
påverkas av förändringen. Herbst menar att nyttan med professionella förändringsagenter är begränsad. Kraften måste komma
inifrån: ("Autonomy, freedom and responsibility cannot be
imposed.")
- Att förändringsförsöken ledde till konfrontationer mellan de nya
projekten och organisationen runt omkring. De nya arbetsformerna
krävde anpassningar av administrativa och tekniska system, styrning
och uppföljning. De utmanade beslutshierarkin, och ifrågasatte den
långt drivna specialiseringen. Konfrontationerna fick till följd att
förändringsarbetet bromsades och/eller att dess spridning
förhindrades.

En hierarkisk/byråkratisk organisationslogik
På ett djupare plan visar konflikterna, menar Herbst, att organisationer
styrs aven etablerad logik, en i det tysta accepterad teori om hur organisationer bör fungera. Denna logik - de byråkratiska/hierarkiska
organisationsprincipema vilar på två grundläggande antaganden-P:

19 Dess är för övrigt två av grundkomponenterna i Taylors lära; Scientific Management Se:
Taylor, Frederick W, ScientificManagement. Westport, Conn,1972, (original 1911).
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- Arbetet kan och bör sönderdelas till allt mindre oberoende moment.
- Varje enhet eller person skall endast ha en uppgift.
Dessa antaganden leder till följdantaganden;
- En struktur skall gälla i organisationen.
- En typ av förhållande skall råda mellan personer eller enheter
(överordnad/underordnad).
- Varje person eller enhet har en klar gräns.
- Beslut skiljs från handling. Överordnade beslutar, underordnade
verkställer.
- När inte personlig övervakning räcker till för att kontrollera
underordnades agerande kan regleringar komplettera övervakning.

Den byråkratisk/hierarkiska teorin är stark och logisk, menar Herbst.
Den är dessvärre förledande, då den bygger på en orealistisk verklighetsuppfattning om organisatorisk rationalitet och om en byråkratisk
och regelbunden omvärld. I verkligheten är omvärlden oregelbunden
och variationsrik. En mer realistisk verklighetsuppfattning vad gäller
organisationers rationalitet är därför enligt Herbst att:
- Arbete går inte att uppdela, arbetsuppgifter hänger vanligen samman
i ett nätverk av beroenden.
- Det finns många former av strukturer och relationer, som
överlappar varandra.
- Det finns inte bara en sorts relation (över/underordnad). Ledarskap
kan variera, autonomi och samarbete kan integreras.
- Gränsdragning är inte ett organisatoriskt fundament.
Arbetsuppgiften involverar i oordnade fonneromvärld och andra
enheter eller individer.

Vilka är alternativen till hierarki?
Av intresse i detta sammanhang är givetvis vilka organisationsformer
Herbst menar bryter mot den hierarkiska och byråkratiska logiken och
vad dessa kan lära oss om decentraliseringsbegreppet. Alternativet till
hierarki och byråkrati, skriver Herbst, är inte platta hierarkier, inte
heller kaos eller total individualistisk konkurrens. Alternativet är inte
heller en decentralisering på byråkratins villkor. Verkligt ickehierarkiska och icke-byråkratiska organisationer kännetecknas istället,
enligt Herbst, av följande:
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- De har förmågan till "multi-structured functioning", dvs de bryter
enhetsprinciperna ovan, särskilt den om "en man - en uppgift".
- De har samtidigt förmågan att samordna och styra olika aktiviteter
så att resultat kan nås. ("directive correlation").
Konkreta exempel på sådana organisationsfonner är sammansatta
autonoma arbetsgrupper ("composite autonomous groups", där varje
person har alla kompetensområden), vissa slags matrisformade arbetsgrupper (varje person har två till fyra kompetensområden, vilka överlappar andra gruppmedlemmars) samt nätverksorganisationer, (löst
kopplade och utspridda individer, som i olika konstellationer samarbetar
mot ett gemensamt mål). I avsnitt 10.1.8. diskuteras närmare hur den
arbetsformen, "nätverket", kan relateras till beskrivningar aven
decentraliserad organisation.
Dessa organisationer, som ofta antas vara förenklade - har i själva
verket en högre grad av sofistikering. De har "multistrukturer", dvs
arbetsuppgifterna är inte fixerade, utan överlappande och skiftande. De
kan snabbt kan ställas om efter variationer i arbetsuppgifter och krav.
Arbetets utförande kan organiseras olika vid olika tillfällen. Organisationerna är inte fastlåsta och färdigkonstruerade utan medger en kontinuerlig lärprocess. Erfarenheter och utvärdering ligger till grund för
nya möjligheter. Också strategi- och policyutveckling tillåts därigenom
bli en kontinuerlig process.
"Autonomous groups and matrix types do not have prespecified and
uniform structure. Depending on the nature of the task at any time,
members of a group may work together or split into pairs, and
individual may at some point work on their own." (sid 27).
/In the network/ "a uniform and rigid organizational structure does
not exist. Instead members have the freedom needed to develop
relationships of mutual support and are able to adapt work allocation
and work relationships to shifting task requirements. Going one step
further an orgnizational network has no specific intemal structure
nor does it require that members either work or make joint decisions
except where under appropriate conditions they see the need to do
so".
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Teorier om decentralisering - på byråkratins villkor?
Mot en sådan bakgrund framstår uppenbarligen många av decentraliseringsteorierna i perspektiv I som föga radikala modifieringar av
etablerade hierarkiska och byråkratiska styrprinciper. Teoriansatserna
beskriver ju hur resultatenheter förutsätts arbeta mot givna mål, med
klara ansvarsområden och tydliga organisatoriska gränser. Det hierarkiska chefskapet är starkt och tydligt och arbetsuppgifterna har delegerats från överordnade nivåer. En sådan decentralisering skulle Herbst
troligen blott finna vara ett modifierat uttryck för den hierarkisk/byråkratiska organisationslogiken.

Å andra sidan finns även i teorierna, särskilt i perspektiv III, tydliga
drag av Herbst's anti-hierarkiska organisation. Jämför exempelvis
skildringarna av arbetsutvidgning/arbetsbreddning, lokala lärprocesser,
och "self-designing organizations". En brytning med den hierarkiska
logiken innebär att den strikta specialiseringen har övergivits till
förmån för den "mångkunnige arbetaren".
Ökande lokal autonomi och lokal kompetensuppbyggnad möjliggör
uppenbarligen att arbetsformer i Herbst's anda prövas där så befinnes
lämpligt, till exempel i form av självstyrande grupper, matrisgrupper
eller nätverksliknande arbetsformer. Med lokal autonomi och lokal
målformulering kan arbetets organisering i hög grad vara föremål för
medarbetares/lokala chefers egna överväganden. Det intressanta är att
såväl strukturella som verksamhetsorienterade beskrivningar kan bidra
till att skapa sådana förutsättningar.
Decentralisering kan således inte per definition sägas vara mindre
hierarkisk eller mindre byråkratisk. Decentraliseringssträvanden, i den
utsträckning de leder till avreglering, lokal kompetensuppbyggnad och
handlingsfriheter på verksamhetsnivån, kan däremot sägas skapa
förutsättningar för en brytning med de enligt Herbst så starkt
förhärskande hierarkiskalbyråkratiska principerna.
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10.1.7 Decentraliserad strategiutveckling - Heterarkin
Trots i viss mån olika utgångspunkter har ovan refererade arbeten i
huvudsak betonat att decentralisering i första hand syftar till ett ökat
operativt ansvar på den lokala nivån i företaget, medan det strategiska
arbetet-" sköts av företagsledningen. I någon mån gjordes undantag
från denna princip i teorin om "self-design", som skildrade hur strategier även kan utvecklas lokalt.
Ett sätt att uttrycka långtgående decentralisering kan således vara en
organisation där även strategiska frågor bearbetas decentralt. Sådana
ansatser är ovanliga i litteraturen, se särskilt kapitel 8.2.12. ovan men
de är varken empiriskt eller teoretiskt otänkbara.
"Heterarkin'<! är en teoretisk organisationsmodell, där även
strategiformulering sker decentraliserat. Trots att Hedlunds heterarkier
rör multinationella, globalt verksamma företag och inte primärt
diskuteras i termer av decentralisering, har heterarkin tydliga drag av
"radikal" decentralisering, eller anti-hierarkisk organisation:
- Heterarkin är en organisationsform som saknar en hierarkiskt
överordnad central enhet som svarar för strategiutveckling.
- Heterarkin består av kompletta, lokala enheter som var och en likt
holoner-? avspeglar hela organisationens kunnande.
- Delarna i en heterarki är löst kopplade till varandra. Varje del har
exempelvis möjlighet att skaffa egna affärspartners, bilda koalitioner,
ingå i "joint ventures" etc.
- Varje del kan därför självständigt utvärdera - och verkställa nya
strategier på den lokala marknaden. Tänkande sker överallt i
företaget - och tänkandet leder till handling. Den i andra skildringar
av decentralisering så vanliga distinktionen, mellan strategisk
utveckling, som äger rum i koncemstaben och verkställigheten, som
äger rum i den lokala enheten, saknas.
20 Hur "strategiskt arbete skall definieras är en gränsdragningsfråga och begreppet används heller inte
entydigt. De flesta torde med "strategiska" frågor mena sådana som är väsentliga för organisationen,
framför allt på lång sikt, som avser omorienteringar av icke-rutinkaraktär, och är förenade med någon
grad av nytänkande. Jfr Åkesson (1990) op cit.
21 Hedlund, Gunnar, The Hypermodern MNC - A Heterarchy? Human Resource Management, Spring
1986, vol 25 No l, sid 9-35.
22 Efter Koestler, A: Janus - a summing up. New York: Random House, 1978. Koestler benämner
holoner delar som fungerar självständigt men ingår i större helheter - holarkier.
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Den överordnade nivån antages inte ha det strategiska initiativet.
- I heterarkin spelar följaktligen dotterbolagscheferna en viktig roll i
strategiformuleringen - inte bara för egen räkning utan för
företaget som helhet. Jfr Levinson ovan.
- Visar sig den nya strategin vara gynnsam i en lokal enhet kan den
genom kopiering fortplantas till andra delar av organisationen.
- För att detta skall fungera förutsätts att informationsflödet är
effektivt - så att varje enhet kan inhämta information från organisationens mest avlägsna del.
- Heterarkin bygger alltså först sina strukturer och söker efter nya
strategier genom sina "tentakler". (Strukturen formar således inte
strategin - utan ger förutsättningarna för utveckling av strategin,min
anm.)
- Heterarkin behöver inte hänföras till någon särskild bransch. Dess
viktigaste resurs är det globala nätverket, och varje ny affärside
som aktiverar potentialen av ett globalt nätverk kan vara en strategisk kandidat för organisationen.
- Heterarkin har därför också en blandning av organisatoriska
principer. Det behöver inte finnas någon överordnad dimension av
typen "samordna all marknadsföring".
Hedlund beskriver också företagsledningens roll i heterarkin: Strategisk
ledning i heterarkin innebär "radikal problemorientering" - genuint
nytänkande kring vilka som är de viktiga frågorna i omvärlden, inte att
utgå från givna resurser och problem. Integration av företaget uppnås
genom normativ kontroll - istället för, som tidigare, finansiell eller
tvingande och normativ kontroll. Detta innebär, framhåller Hedlund, att
företagskultur, företagsetik och lednings stil istället blir kritiska
ledningsinstrument.
Jag menar att det kan finnas behov aven än mer "radikal" omformulering av företagsledningsrollen för att uppnå överensstämmelse med
heterarkins funktionssätt enligt ovan. Hedlunds skrivning är i detta
avseende inte helt konsekvent. Heterarkin kännetecknas ju just av
avsaknad av hierarkiskt överordnat utvecklings- och strategiansvar,
ändå vill han gärna ge ledningen ett sådant ansvar.
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Vem som fungerar som kontrollerande organ, ägarens representant
framgår heller inte. Heterarkin är uppenbarligen en intressant vision av
"radikal" decentralisering, där strategiutveckling sker lokalt, men ändå
sprids till organisationen som helhet. I övrig organisations- och
managementlitteratur är däremot ett ifrågasättande av företagsledningens initiativ i strategiska frågor över huvud taget ovanligt. I min
empiriska undersökning kunde för övrigt urskiljas drag av heterarkier
urskiljas (se avsnitt 6.4).

10.1.8 Nätverksteori och decentralisering
I flera tidigare refererade arbeten har en teoretisk koppling mellan
fenomenet decentralisering och nätverksteori antytts. Särskilt Herbst
uttalade att samarbete i nätverkets fonn utgör ett av de få realistiska
alternativen till hierarkisk och byråkratisk styrning och organisation.
Nätverken fungerar utan styrning från överordnade nivåer, menade
Herbst, och utan fast specialisering. Ändå har nätverken en förmåga att
samordna och genomföra en aktivitet så att önskade resultat kan uppnås.
I detta avsnitt diskuteras några kopplingar mellan nätverksteori och
fenomenet decentralisering, ett område med tydlig potential för fortsatt
forskning om utveckling och samordning av decentraliserade organisationer.
Nätverksteorins grundläggande tankegångar:

Nätverksteorin-l stipulerar att en gräns mellan en organisation och dess
omvärld inte kan dras. Organisatoriskt handlande sker istället genom
individers interaktioner i nätverk, vilka överskrider många formella
organisationsgränser. Nätverket är därför också den meningsfulla
analysenheten vid studiet av organisatorisk aktivitet - inte organisationer
som de definieras utifrån organisationsschemat, aktiebolagslagen,
ägarskapet eller anställningsförhållandena.

23 Framställningen bygger på ett litet urval ur den rikhaltiga nätverksteorin, bl a;
Karl-Olof Hammarkvist/Håkan Håkansson/Lars-Gunnar Mattsson: Marknadsföring för
konkurrenskraft: Liber Förlag, Malmö 1982.
Howard Aldrich & David A Whetten. Organization-sets Action-sets and Networks: Making the Most
ofSimplicity: ur Handbook of Organizational Design, Volume l, Adapting Organizational Design, Ed
by Paul C Nystrom and William H Starbuck, Oxford University Press, 1981.
Mattsson, Lars-Gunnar, Management ofStrategic Change in a 'Markets-as-Networks' Perspective. In:
Pettigrew, Andrew, The Management of Strategic Change, Oxford: Basil Blackwell, s 234-256, 1987.
Rogers Everett M and Kincaid D Lawrence: Communication Networks: Toward a New Paradigmfor
Research, New York; The Free Press, 1981.
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Nätverk är komplicerade och mer eller mindre stabila mönster av
personliga relationer och ömsesidiga beroendeförhållanden. Aktörerna
eller "noderna" är personer eller organisationsenheter. "Länkarna" eller
relationerna föreslås vara sociala, juridiska, kunskapsmässiga, tidsmässiga eller tekniska till sin natur24 , eller bestå i informationsöverföring, utbyten av varor eller tjänster, eller normativa relationer
(såsom ömsesidiga förväntningar eller känslomässiga band)25.
En länk kan också innehålla olika relationer i kombination, varvid
nätverkets stabilitet ökar. Nätverkets stabilitet ökar också med frekvens.
Ju oftare en länk nyttjas, desto stabilare blir den. Å andra sidan behöver
banden mellan olika delsystem bara vara tillräckligt starka för att
nätverket skall bestå. Nätverket kan därför både nå fördelar av storlek,
samarbete och specialisering men vid behov frikopplas och därmed
vinna flexibilitet. Systemet blir också stabilt eftersom en störning i en
enhet inte behöver fortplanta sig och störa hela nätverket. 26
Nätverken syftar till att åstadkomma aktivitet på ett ändamålsenligt och
effektivt sätt. Till exempel kan ett nätverk syfta till att bedriva affärsverksamhet (för vilket det kanske krävs ett nätverk bestående av företag, underleverantörer och kunder, konsulter, politiker, banker,
uppfinnare, m fl). Nätverket är en effektiv samarbetsform, skriver
Mattsson (om kund/leverantörsrelationer): Företag kompletterar ofta
varandra, och genom att bygga goda relationer kan de få kontroll över
tillvaron, bättre information och större möjligheter till kunskapsutveckling. Varaktiga relationer leder till ömsesidig anpassning och en
naturlig arbetsfördelning. Att utveckla ett nätverk är därför ett innovativt arbete, en investering i gemensamma resurser-",
Värt att notera är också att koordinationen i nätverket äger rum genom
kontinuerlig interaktion i relationen. Nätverket är således annorlunda än
både hierarkin, som har en formaliserad överordnande och kontrollbaserad funktion, och den "fria" marknaden, som anses ha aktörer med
nära nog fullständig autonomi.28 Nätverket "lever", det utvecklas och
återskapas kontinuerligt.

24 Hammarqvist et al (1982) op cit,
25 Aldrich & Whetten (1981) op cit,
26 Aldrich & Whetten (1981) op cit,
27 Mattsson (1987) op cit.
28 Mattsson (1987) op cit,
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Nätverksteorin förutsätter att individerna är aktiva, de bygger och
skapar nätverket. Nätverket är inte ett naturfenomen utan ett resultat av
mänskligt agerande, framhåller Aldrich och Whetten. Även om miljön
skulle vara oföränderlig kommer sannolikt aktörerna att manövrera
inuti nätverket så att det förändras. 29 Nätverksteorln är således aktörsorienterad, inte deterministisk.
Lokala nätverk eller decentraliserad organisation ? - en teoretisk
koppling

I litteraturen saknas, såvitt mig bekant, teoretiska ansatser som explicit
sammankopplar nätverkstanken med fenomenet decentralisering. Detta
är inte förvånande, av flera skäl. Nätverkstanken bygger ju inte på
formaliserade strukturer och ansvarsområden eller fixerade organisatoriska gränser, medan decentralisering ofta utgår från dessa. Nätverksteorin är en omvärldsorienterad ansats, som betonar individens eller
enhetens interaktion med aktörer utanför det egna företaget, (och ligger
därför nära perspektiv II) medan decentralisering (särskilt i perspektiv
I) oftare beskrivs i termer av intern styrning och arbetsfördelning.
Men nätverksteorin uppvisar också vissa gemensamma drag med teorier
om decentralisering, särskilt inom perspektiv III. Nätverksteorin antar
ett verksamhetsperspektiv - nätverket utvecklas kring en aktivitet eller
verksamhet som skall utföras på ett effektivt sätt. Nätverket förutsätter
lokal autonomi i form av individens eller enhetens handlingsutrymme.
Nätverksteorin bygger också på en positiv människosyn och förutsätter,
liksom flertalet teorier om decentralisering, människors frivilliga
insatser, engagemang och delaktighet.
Nätverksteorin kan därför också ge bidrag till kunskapen om fenomenet
decentralisering, vilket jag kommer att diskutera utifrån tre tänkbara
utgångspunkter, (a) decentralisering i ett nätverksperspektiv, (b)
styrning och samordning av fria nätverk, och (c) en förändrad
ledningsfunktion.

29 Aldrich och Whetten (1981) ap cit.
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Decentralisering i ett nätverkstperspektiv

Om man accepterar tanken att organisatoriskt agerande sker i nätverkets
form, ändras också bilden av det decentraliserade företaget. Istället för
att betrakta koncernen som en avgränsad hierarkiskt sammanhållen
helhet, "kvasi-uppdelad" i separata delar, framträder ett mönster av
olika delverksamheter, vilka ingår i olika sinsemellan löst kopplade
nätverk. Varje nätverk har uppstått kring en urskiljbar aktivitet, en
affärside eller liknande, och medaktörer i nätverket är alla som direkt
eller indirekt har en koppling till aktiviteten i fråga.
I nätverkstermer kan en decentraliserad organisation förstås som en löst
kopplad organisation vilken ger olika aktörer eller enheter stor frihet
att delta i erforderliga nätverk. Eftersom agerande i nätverk förutsätter
obyråkratiska arbetsformer, snabba beslut, lösliga kontraktsfonner och
goda personliga relationer, torde en organisationsdesign som befrämjar
lokala nätverk kännetecknas av a) hög grad av autonomi i organisationens olika delar, b) ett minimum av regleringar och c) stora
möjligheter till förändring och anpassning av personliga ansvarsområden, arbetsuppgifter eller arbetsformer. Detta i sin tur är några av
de kännetecken, som både på teoretisk och empirisk grund kan tillskrivs
en decentraliserad organisation.
Styrning och samordning av nätverket

Jämförelsen mellan nätverksteori och teorier om decentralisering
väcker flera frågor. En fråga är vilka paralleller som kan dras mellan
samordning i nätverkets form och samordning av decentraliserade
organisationer. Som Herbst påpekade är samarbete i nätverkets fonn
inte hierarkiskt styrt, men har trots det god förrnåga att åstadkomma
aktivitet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Nätverket fönnår
genom interaktion, samarbete, informationsutbyte, personliga relationer
och lösliga kontraktsrelationer samordna sig självt och koordinera sina
egna aktiviteter.
Nätverkets samordningsmekanismer är horisontella och skiljer sig
därmed från samordningsmekanismema i teorier om decentralisering. I
de senare kombineras vanligen lokal autonomi med selektiv centralisering och hierarkisk kontroll. Williamson (avsnitt 8.2.13.) drog
slutsatsen att organisationer bygger på grundformerna marknad och
hierarki.
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Den decentraliserade organisationen kan ses som ett försök att skapa
ökad grad av marknad, dock kompenserad med hierarkisk styrning och
kontroll.
Nätverksteorin väcker tanken om ett helt annat begreppspar; lokal
autonomi kompletterad med nätverk. Lokala enheter med hög grad av
autonomi kan kanske bättre samordnas genom att de verkar i ett gemensamt nätverk. Att närmare studera hur samordning/koordination sker i
nätverkets form kan därför ge intressant information med implikationer
för samordning/koordinering av decentraliserade organisationer (jfr
diskussionen om utvecklingsfunktionen i decentraliserade företag, kap

6.4).
Ledningsfunktionen
Tanken att en decentraliserad organisation förstärker lokala enheters
möjligheter att delta i olika lokala nätverk, väcker också vissa tankar om
ändrade krav på ledningsfunktionen, (jämför även de frågor som
väcktes av den empiriska undersökningen (se avsnitt 5.6).
Nätverksteorin leder till slutsatsen att merparten av företagets interaktioner äger rum inom olika lokala nätverk - affärskontakter, informations- och resursutbyten, etc, där också starka och personliga relationer kan etableras. Detta torde implicera att individers eller enheters
interaktion med huvudkontoret eller andra överordnade nivåer är av
relativt sett mindre betydelse. Det är därför inte osannolikt att också
enhetens lojalitet med nätverket på sikt växer sig starkare än lojaliteten
med hierarkin.
Nätverksteorin implicerar också en alternativ syn på anställningsförhållanden och arbetsmarknader, I traditionell organisationsteori
förutsätts befordran och personlig utveckling ske inom hierarkin, vilken
därför fungerar som maktmedel och belöningsinstrument. Med ett
nätverksperspektiv kan individen istället betrakta nätverket som sin
arena för befordran och utveckling. Tänkbara karriärvägar eller
"befordringsgångar" kan vara att gå till kunden, konkurrenten,
samarbetsföretaget eller underleverantören.
Också hierarkins möjlighet till utvärdering och kontroll kan ifrågasättas
mot bakgrund av nätverksteorin. I flertalet teorier om decentralisering
förutsätts att goda kontrollmöjligheter föreligger via ekonomi- och
uppföljningssystemen, trots den ökade lokala autonomin.
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Nätverksteorin utmanar i viss mån även detta antagande. Om verksamhetens reella substans och kvaliteer ligger i nätverk som överskrider
formella organisatoriska gränser, i vilken utsträckning förmår
ekonomisystemen avspegla effektiviteten och kvaliteten i prestationerna?
Nätverksteorin kan således ses som ett alternativ till hierarki, både som
samordningsmekanism, som belönings- och maktmodell, och som
utvärderings- och kontrollinstrument.
Utmaningarna för ledningsfunktionen är mot bakgrund av ovanstående
flera: Kan en företagsledning främja/stimulera utvecklingen av lokala
nätverk eller är deras viktigaste bidrag att avstå från inblandning, och
skapa utrymme för långtgående lokal autonomi? Kan nätverk över
huvud taget styras/ledas från hierarkiskt överordnade nivåer, när de i
hög grad är självstyrande och självreglerande? Hur kontrolleras nätverkets prestationer och effektivitet och då särskilt i kvalitativa termer?
Om endast den som är medaktör i nätverket kan påverka dess aktiviteter, hur kan ledningsfunktionen vinna inträde och medlemsskap i de
nätverk där verksamheten bedrivs?
Nätverkstanken antyder, med andra ord, en kollision mellan teorier om
horisontal respektive hierarkisk samordning, styrning och kontroll,
vilket jag återkommer till i kapitel 11.
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Sammanfattning - perspektiv III

Diskussionen i detta avsnitt har rört teorier, som relaterar till fenomenet decentralisering utifrån ett verksamhetsperspektiv och med lokal
autonomi som utgångspunkt. Genomgången innehöll även teorier där
ordet eller begreppet decentralisering inte står i fokus för framställningen, men som mot bakgrund av de empiriska undersökningarna
visade sig ge värdefull kompletterande kunskap om ämnesområdet
Bland annat diskuterades hur kompetensutveckling och lärprocesser
sammanhänger med decentraliseringsprocesser, liksom breddade och
integrerande arbetsuppgifter. I avsnittet diskuterades också hur lokal
autonomi kan genereras i "self-designing organizations" - självgenererande och självutvärderande organisationsförändringar. I kapitlet
diskuterades också alternativ till hierarki, med utgångspunkt i Tavistockskolans erfarenheter. Autonoma arbetsgrupper och breddade
överlappande arbetsområden behandlades som alternativ till centralstyre, liksom nätverk av aktörer. I anslutning härtill kommenterades
också i vilken utsträckning decentralisering kan sägas sammanhänga
med arbetsdemokrati och "reell" autonomi.
Heterarkin - en teori om en organisationsform, där även långsiktig och
strategisk utveckling bedrivs lokalt diskuterades.som ger ett ytterligare
bidrag till förståelsen av decentralisering. Heterarkin integreras genom
ett informations- och kommunikationsnätverk, vilket möjliggör spridning av exempelvis nya ideer och arbetssätt till organisationen som
helhet.
För att ytterligare bredda perspektiven på fenomenet decentralisering
gjordes avslutningsvis en jämförelse med nätverksteori. Nätverket är,
trots annorlunda utgångspunkter, en verksamhetsorienterad ansats som
också förutsätter lokal autonomi varför den har en naturlig plats i
anslutning till de tidigare refererade teorierna. Att beskriva decentralisering som en organisation som främjar aktörers deltagande i olika
nätverk befanns ge intressanta perspektiv på såväl effektivitet som
samordning i en decentraliserad organisation.

278

Decentralisering - förändring i företag och arbetsliv

Teorierna i perspektiv III betonar genomgående förändringens processuella natur. Decentraliseringsprocesser kan förstås i termer av hur
kunskaper, arbetsfördelning, beslutsfattande, arbets- eller omvärldsrelationer gradvis byggs upp. Varje steg i processen skapar ett tillfälle
till lärande och skapar förutsättning för ytterligare förändringar i
riktning mot ökad lokal autonomi. Här skiljer sig perspektiv Ill särskilt
från perspektiv I, som tenderar att fokusera på strukturell förändring.
Teorierna i perspektiv III kännetecknas vidare av att de tilldelar de
mänskliga aktörerna en helt avgörande betydelse, någonting som inte till
fullo kan sägas gälla för teorierna i perspektiv I och II. Ett annat särdrag hos teorierna i perspektiv III är att fokus entydigt ligger i verksamheten. Autonomin och strategierna byggs upp i verksamheten eller
kring en aktivitet, till skillnad från perspektiv I där strukturer, formella
befogenheter tilldelas (eller delegeras) från överordnade till underordnade enheter.
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KAPITEL 11
TEORIER OM DECENTRALISERING
EN SAMMANFATTANDE ANALYS
11.

Inledning

Den läsare som slår upp detta sista kapitel men främst är intresserad av
de empiriska undersökningsresultaten ber jag att få hänvisa till avhandlingens del I. Resultaten av intervjuundersökningen redovisas i kapitel 3
- 6 (inledningar och sammanfattningar rekommenderas för en snabb
överblick), och en övergripande diskussion av undersökningsresultaten
återfinns i kapitel 7. Del I kan läsas fristående, liksom del II.
I detta kapitel avslutas teoristudien med en analys och diskussion av de
teorier om decentralisering som presenterades i kapitlen 8 - 10. I
kapitlet analyseras vilka grundläggande gemensamma drag och motsättningar som kan urskiljas i teoribildningen (kapitel 11.1). Den teoretiska
kärnan i de olika ansatserna sammanfattas i en schematisk modell (fig
11.2).
Därefter diskuteras vilka bidrag teoristudien ger beträffande det ännu
oklara sambandet mellan decentralisering och organisatorisk effektivitet. De vinster som den decentraliserade organisationen anses ge
upphov till, analyseras utifrån den schematiska modellen (se ovan). De
potentiella förlusterna diskuteras i avsnitt 11.2.2. Dessa visar sig - i
teorin liksom i den empiriska undersökningen - sammanhänga med
organisatorisk splittring och svårstyrdhet. I samband härmed föreslås
därför några teoretiska mekanismer för styrning och integration i en
decentraliserad organisation (avsnitt 11.2.3).
I avsnitt 11.3 diskuteras kopplingen mellan det teoretiska arbetet och de
empiriska resultaten. Som framgick i syftesformulering och metodkapitlet har teoriarbetet även använts till stöd i den empiriska analysen.
I teoriarbetet blev det emellertid uppenbart att också det omvända
förhållandet råder. Den empiriska undersökningen har påverkat tolkningen av teorin.
Avslutningsvis ges i kapitel 11.4 förslag till fortsatt forskning,
motiverade såväl på teoretisk som empirisk grund.
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11.1

Gemensamheter och motsättningar
i teoribildningen

11.1.1 Tre grundläggande utgångspunkter
Som framgick av teoristudien kännetecknas den litteratur, som kan
relateras till fenomenet decentralisering framför allt av variationer och
mångfald.Ändå har inte alla ansatser kunnat inkluderas. Trots det kan
några få gemensamma drag urskiljas.
En gemensam nämnare i den studerade litteraturen är ett grundläggande
(om än inte alltid explicit redovisat) effektivitetsantagande. Decentralisering anses syfta till att öka organisationens effektivitet eller ändamålsenlighet i olika avseenden. Detta antagande diskuteras närmare i
kapitel 11.2 nedan).
En annan gemensam nämnare är att de olika teoribidragen (med några
få undantag) bygger på vissa positiva antaganden om den mänskliga
naturen. Flertalet författare förutsätter!
- att människor de facto kan påverka sin organisation och sin
verksamhet.?
- att mänskliga resurser, kunskaper, ideer, beslut etc har ett värde som
kan tillvaratas bättre i en decentraliserad organisation, och
- att människor frivilligt kommer att ställa dessa kunskaper etc till organisationens förmåga eller är beredda att utöka sitt
ansvarstagande, om de organisatoriska förutsättningarna skapar
utrymme för detta.å

1 Sjöstrand, Sven-Erik (1987) op cit, Kapitel 2.
2 Detta antagande är långtifrån självklart i organisationslitteraturen. Vissa teorier bygger istället på
antaganden om omvärldsdeterminism, dvs att organisationen tvingas anpassa sig efter krav i omvärlden,
och att denna anpassning sker genom "naturligt urval" eller bortselektion. Populationsekologisk
organisationsteori, liksom i viss mån contingency theory har drag av sådan omvärldsdeterminism.
3 Detta grundantagande motsäger som framgår den klassiska Teori X (enligt McGregor, 1960) som i
motsats till Teori Y stipulerar att individen kommer att undanhålla sitt bidrag om inte adekvata
belöningar eller straff är för handen. Se McGregor, Douglas, The Human Side ofEnterprise,
Storbritannien:The Penguin Business Library, 1987 (origjnaI1960).
Teori X har även moderna uppföljare i agentteorin som bygger på antaganden. om opportunism.
Opportunismantagandet som även används i transaktionskostnadsanalysen (jfr teoriavsnitt 8.2.13)
innebär att individen kommer att undanhålla information, agera egennyttigt och t o m svekfullt till
följd av sitt kunskapsövertag, om belöningarna inte är tillräckliga. Utrymmet för opportunism kan
dock minskas genom kontroll och hierarkisering.
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Även teorierna om decentralisering förutsätter dock att att individens
ökande handlingsfrihet förenas med någon form av utvärdering,
uppföljning eller kontroll.
En tredje gemensam nämnare i den studerade litteraturen är att
decentralisering, hur begreppet än må definieras, betraktas som ett
relativt begrepp och således bör ses i förhållande till någonting mer
centraliserat.' Decentralisering måste t ex bestämmas i termer av vad
som decentraliseras (resurser, beslutsfattande, makt etc) och till vilken
nivå. Av detta torde även följa att decentralisering kan ske gradvis eller
delvis och kan vara mer eller mindre "långtgående". Mot den bakgrunden ligger det nära till hands att betrakta decentralisering som en
process, inte ett tillstånd. Men redan på denna punkt är teorin oklar vissa ansatser talar om den decentraliserade organisationen som om den
vore ett igenkännbart tillstånd.
En återkommande tankegång i den studerade teorin är däremot att
decentralisering inrymmer en kombination av flera åtgärder. 5

11.1.2 En schematisk modell över de olika ansatserna
Utöver ovan nämnda gemensamma drag, kännetecknas teorierna om
decentralisering av stora olikheter i ansatser, perspektiv och beskrivningssätt. Decentraliseringsbegreppet kan inte ges en för alla uttolkare
godkänd innebörd. I listan på nästa sida, har jag sammanställt de i
teoristudien förekommande olika sätten att beskriva eller definiera
decentralisering.
Även om listan illustrerar begreppets mångskiftande karaktär visar den
också att många av beskrivningarna är nära relaterade till varandra. Ett
sätt att illustrera detta är att lägga in de olika komponenterna i en figur
(11.1). I figuren har aspekter på decentralisering, som teoretiskt nära
ansluter till varandra (exempelvis delegering av arbetsuppgifter och
delegering av befogenheter) placerats nära varandra. Argumenten visar
sig då bilda ett slags teoretiska kluster. Kriterier med mer avlägset
samband (exempelvis ekonomisk målstyming och medbestämmande)
ligger i figuren längre ifrån varandra. Observera dock att även argument, som placerats långt ifrån varandra normalt är förenliga.

4 Se särskilt Brooke (1984) op cit.
5 Se t ex Dessler (1980) op cit, Edström et al (1979) op cit, Edgren et al (1983) op cit, Kochen &
Deutsch (1980) op cit, Levinson (1983) op cil.
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1. Omstrukturering/ omdimensionering av verksamhetsenheter Formell organisation
a) Uppdelning eller omdimensionering i enheter med företagslikande profil,
b) i verksamhetsavgränsade enheter (purpose- oriented),
c) i små enheter,
d) självförsörjande enheter,
e) komplett utrustade enheter.
f) Utflyttning av funktioner från central till lokal nivå.
g) Okad geografisk spridning.
h) Platt organisation; få hierarkiska nivåer.
i) Breda kontrollspann (många underordnade per chet).
2. Avreglering / Avbyråkratisering
a) Organisationen avregleras (interna regleringar och direktiv minskar).
b) Minskad byråkrati.
c) Centrala staber/specialister är servicefunktioner, delas upp eller avskaffas.
d) "Avcentralisering". Organisationen påverkas i liten utsträckning av samhälleliga normer
och värderingar.
3. Delegering
a) Delegering av beslutsfattande till lägre organisatoriska nivåer
(låg beslutspunkt -"locus of decision").
b) Delegering av arbetsuppgifter.
c) Delegering av inflytande/påverkansmöjligheter.
d) Delegering av initiativmöjligheter.
e) Delegering av ansvar.
t) Delegering av befogenheter.
g) Delegering av mald.
4 Ekonomisk styrninglkontroll
a) Ekonomiskt självständiga enheter (profit center, investment center, finance center).
b) Delegering av resultatansvar.
c) organisationen är målstyrd.
d) Långtgående självständighet för ansvariga chefer.
e) Interna transaktioner sker via interna marknader (interpriser tillämpas).
t) Selektiv decentralisering: strategisk ledning centralt/operativ ledning lokalt.
g) Autonomi lokalt kompenseras med ideologisk/idebaserad styrning,
S. Omvärlds/marknadsanPassning
a) Marknads- eller produktbaserade enheter.
b) Olika enheter inriktas mot resp olika delmiljöer.
c) Lokala enheter interagerar i olika nätverk.
d) Symbolisk anpassning - Decentralisering som en legitimitetsskapande fasad.
6. Lokal autonomi
a) Reell handlingsfrihet på lokal nivå - handlingsalternativ fmns.
b) Beslutsresurser finns på lokal nivå.
c) Breddade arbeten i organisationens front.
d) Kompetens byggs upp lokalt.
e) Information kan generas och styras lokalt.
f) Självkontroll/självutvärdering möjlig på lokal nivå.
g) Arbetsutveckling och problemlösning genom lokala lärprocesser.
h) Self-design; organisation och strategi byggs upp lokalt.
i) Beslut som fattas lokalt är väsentliga för organisationen.
k Strategisk utveckling initieras och verkställs lokalt.
l) Icke-hierarkisk organisation - minskad specialisering och hierarkisering.
n) Lokal autonomi av andra ordningen. Organisationens normer och värderingar
omprövas lokalt.

Tabell 11.1. Sammanställning över, i teoristudien förekommande, olika
sätt att beskriva decentralisering.
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Figur 11.1. Teorier om decentralisering i grupperingar efter innehåll.
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Figuren bygger på tanken att varje sätt att teoretiskt beskriva eller
definiera decentralisering ger sitt bidrag till den övergripande förståelsen av fenomenet. Figuren visar således hur många olika faktorer, som
kan sammanhänga med decentraliseringsprocesser.
Däremot har inte några kausala samband ritats in i figuren. Några
sådana har inte kunnat fastställas på basis av befintlig teori. Alla komponenter antages i stället kunna påverka varandra i någon utsträck-ning.
Decentraliseringsspiraler - en dynamisk tolkning

Modellen kan även tolkas dynamiskt. Decentraliseringsprocesser kan
förstås som utvecklingsspiraler eller iterativa processer, som verkar
genom att olika komponenter "aktiveras".
Exempelvis kan en omstrukturering tänkas skapa utrymme för
delegering, vilket kan främja kompetensutveckling och lokal
informations bearbetning. Detta kan i sin tur ge upphov till ytterligare
delegering och omstrukturering.
Sådana decentralisering sspiraler kan sannolikt initieras var som helst i
systemet. De kan vidare aktivera olika komponenter samtidigt eller vid
olika tidpunkter. Ju fler komponenter eller "ingredienser" som
aktiveras, och ju starkare ambitionerna är hos förändring saktörerna,
desto starkare förändringstryck. Processen kan dock inte till 100% antas
vara (medvetet) viljestyrd. Förändringar i en komponent kan orsaka
följdförändringar i andra komponenter (företrädesvis i näraliggande
sådana), antingen detta varit avsikten eller ej. I empirin förekom
exempel på att processen så att säga "tog över", och i teorin förekom
diskussioner av hur en förändring ofta leder till följdförändringar (se
kapitel 10.1.2).

Decentraliseringsspiraler torde även kunna utvecklas i en viss
"riktning", beroende på vilka komponenter som aktiveras. (I figuren
kan man exempelvis föreställa sig en utvecklingsspiral i riktning mot
ökad lokal autonomi eller en utveckling mot ökande marknadsorientering eller ökande grad av ekonomisk målstyrning, jfr perspektiv I - III).
Flera utvecklingsspiraler kan verka samtidigt, vilket kan öka förändringskraften men även ge upphov till kollisioner.
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Det är även rimligt att anta att decentraliseringsspiralema kan vara
känsliga för störningar, och att vissa komponenter är mer kritiska än
andra. Om vissa komponenter väljs bort (eller glöms bort) bromsas
spiralen eller ändrar riktning. Exempelvis kanske ett förbud mot
användande av lokala informationssystem omöjliggör uppbyggnad av
lokal autonomi, medan selektiv centralisering aven annan typ av ärende
(såsom formellt beslut om nyrekryteringar) kanske endast får
marginellt "bromsande" effekt.
11.1.3 Modellen förenklad
Modellen i figur 11.2 utgör ett försök att förenkla "nätverket" av
teorikomponenter till mer hanterligt format. Denna förenkling gav sex
övergripande teman eller "teorikluster" . Utifrån deras dominerande
egenskaper har jag rubricerat dessa teman enligt följande: (1) omstrukturering, (2) avreglering, (3) delegering, (4) ekonomisk
styrning och kontroll, (5) marknadslomvårldsanpassning, och (6)
verksamhetsbaserad lokal autonomi.
Som framgått använde jag, för överskådlighetens skull, dessa grupprubriker redan i listan (tabell 2).Den schematiska modellen får då
följande förenklade utseende (modellen finns även som figur 8.1).
Positiv
människosyn

Gemensamma
grundantaganden:

Avreglering

Gemensamma
formella
komponenter:

/
Omstrukturering ""'4

Olika
Perspektiv :

,

Relativt
begrepp

Ledning
och kontroll
(Perspektiv I)

...

Marknads- och
omvärldsanpassning
(Perspektiv II)

Delegering

Verksamhet och
lokal autonomi
(Perspektiv III)

Figur 11.2. Decentraliseringsbegreppet i teorin. Grundantaganden,
komponenter och perspektiv.
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I nästa avsnitt skall jag med denna schematiska modell som utgångspunkt
sammanfatta några grundläggande kunskapsmässiga bidrag från det
teoretiska arbetet.

11.1.4 Teorins kärna: omstrukturering, delegering och
avreglering.
Trots att samtliga komponenter i modellen (11.1) kan påverka varandra
i viss utsträckning, har triaden eller kombinationen avreglering omstrukturering - delegering en central ställning. Dessa komponenter
återfinns i någon form i de flesta teorier, som kan relateras till
fenomenet decentralisering, oavsett perspektiv (I - Ill).
Omstrukturering är ett uttryck för en förändring i organisationsstruktur. Omstrukturering tar sig uttryck i en omdimensionering av
operativa verksamhetsenheter i riktning mot (storleksmässigt) "mindre",
"självförsörjande", "kompletta", "företagsliknande" eller "självständiga"
enheter, indelade utifrån ändamål eller marknader (jfr 11.1.6 nedan),
eller utifrån ekonomiskt självstyre (resultatenheter etc). Omstruktureringen kan också avse en "plattare", mer "differentierad", eller
geografiskt mer "utspridd" organisation.
Delegering som uttrycker en förändrad beslutsprocess, är en annan i
teorin återkommande central aspekt på decentralisering. Beskrivningarna av vad som delegeras varierar dock. Exempelvis (och vanligast) kan
"beslutsfattande", delegeras, men också "ansvar", "befogenheter",
"arbetsuppgifter", "initiativmöjligheter", "påverkansmöjligheter, inflytande", eller t o m "makt". Dessa olika uppfattningar om vad som delegeras föranleder även att teoretiska motsättningar skapas. Ett i teorin
förekommande påpekande är exempelvis att det inte går att delegera
ansvar utan att också delegera befogenheter, liksom paradoxalt nog det
omvända påståendet: befogenheter kan delegeras men aldrig ansvaret.
Synpunkten har också framförts att det är meningslöst att delegera
formell beslutanderätt om inte de reella påverkansmöjlighetema ökar.
Invändningar av denna typ är naturligtvis berättigade, men deras udd
minskar något om man betraktar "teoriklustret" delegering som en
dynamisk och interaktiv process. Om de olika komponenterna,
betraktade i ett förändringsperspektiv tenderar att förstärka eller "involvera" varandra kan delegering av ansvar knappast ske utan att detta
leder till förändringar i arbetsuppgifter, befogenheter, påverkansmöjligheter, initiativtagande, etc.
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Processerna kan således i viss utsträckning antas vara självreglerande,
vilket givetvis inte hindrar att de kan bli mer effektfulla om obalanser
inte föreligger.
Komponenterna "delegering" och "omstrukturering" är, som framgår,
teoretiskt nära förknippade med varandra. Omstrukturering både
förutsätter och syftar till delegering. Delegering kan också, åtminstone
på sikt, ge upphov till förändringar i strukturen.
Komponenten avreglering uttrycker en minskning i fast regelstyrning,
rutinisering och formaliseringsgrad. Avreglering kunde också komma
till uttryck i avveckling av centrala specialistenheter, som arbetat med
central reglering.
Komponenten avreglering är inte lika tydlig i teorin som
"omstrukturering" och "delegering", men visar sig ändå både förutsätta
och följa av de senare.
Delegering och omstrukturering, som syftar till att öka lokala enheters
handlingsutrymme och anpassningsförmåga, förutsätter en nedprioritering av reglerande aktiviteter och enhetliga riktlinjer. Och, omvänt,
centrala regleringar minskar det "reella" innehållet i delegerade
befogenheter.

11.1.5 Teorikluster: ekonomistyming och kontroll
En grupp av teoretiska komponenter skildrar decentralisering i termer
av förändrad ekonomi styrning och kontroll. 6 Decentralisering beskrivs då i termer av ekonomisk självständighet, villkorad mot att
överenskomna mål kan uppnås (vanligen uttryckta som ekonomiska
nyckeltal).
Sådan ekonomibaserad målstyrning har en nära koppling till triaden

"omstrukturering" (i resultatenheter), "delegering" (av ansvar och
befogenheter) och "avreglering" (för att möjliggöra handlingsfrihet
utan större inskränkningar). Teorierna om ekonomisk målstyrning kan
också, om resultatenheterna indelas efter marknader, kompletteras med
överväganden om marknadsanpassning (se nedan).

6 Dessa teorier diskuteras närmare i perspektiv I (särskilt avsnitt 8.2.6 - 8.2.7).
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Särpräglat för teorierna om ekonomisk målstyrning är också att de
betonar att den ekonomiska självständigheten i vissa fall kan och bör
begränsas. Vissa typer av beslut kan behöva centraliseras, antingen
generellt (exempelvis strategisk utveckling), eller i det enskilda fallet
(arbetsuppgifter där likformigt eller samlat agerande är motiverat).
Initiativet till sådan samordning, liksom initiativet till utvärdering och
kontroll ligger inom denna teoritradition hos företagsledningen.
Den ekonomiska målstyrningsfilosofin antar att balansen mellan centralt
och decentralt beslutsfattande bör vara föremål för kontinuerliga överväganden. Problem till följd av lokalt agerande kan korrigeras genom
hierarkisering och/eller centralisering, då hierarkin ger en mekanism
för att åstadkomma samordning, styrning och kontroll.
Ett centralt begreppspar i teoriklustret är således decentralisering/
delegering versus centralisering. Decentralisering innebär att lokala
lösningar och lokalt agerande prioriteras framför centraliserade dito.

11.1.6 Teorikluster: marknads- och omvärldsanpassning
En annan grupp av teoretiska argument fokuserar på decentralisering
som en väg att skapa marknader och marknadskopplingar, internt såväl
som externt. Det särpräglade med dessa argument är således att det
hierarkiska initiativet ersätts med marknadens initiativ.
Decentralisering ökar marknadsorienteringen genom att enheterna
dimensioneras efter sina respektive delmarknader eller delmiljöer och
bereds möjlighet att specialisera sig på dessa. Decentralisering kan också
tolkas som en väg att minska hierarkiska bindningar, eller "frikoppla"
organisationen på ett sådant sätt att olika enheter fritt kan agera i olika
nätverk, som konstituerar deras marknader eller delmiljöer.
Även internt kan decentraliseringsprocesser ersätta hierarkiska
bindningar med marknader. Interna marknader kan skapas för utbyten
av olika slag (t ex mellan linje och stab eller genom interna kund- och
leverantörsförhållanden med slutkunden som initiativtagare vars behov
"härleds" bakåt i kedjan).
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Teoriklustret "marknadsanpassning" har tydliga kopplingar till triaden
"omstrukturering" (som antas äga rum utifrån olika marknadsbehov),
"delegering" (från hierarkiskt överordnade nivåer till aktörer, som är
nära marknaden) och "avreglering" (intern frikoppling för att öka
enheternas möjlighet att anpassa sig till "regler", som styr spelet i
marknader och nätverk). Teoriklustret är även förenligt med ekonomistyrningsaspekten (jfr ovan). I litteraturen om ekonomistyrning förutsätts vanligen att resultatenheterna är dimensionerade utifrån olika
marknader.Ekonomistyringsteorier bidrar även med internprissättningsmodeller för att möjliggöra interna "marknader". Komponenten
marknadsanpassning är även i viss mån förenlig med perspektivet "lokal
autonomi", (se nedan).
Ett centralt begreppspar i teoriklustret är hierarki vs marknader.
Decentralisering innebär att marknad prioriteras framför hierarki.

11.1.7 Teorikluster: lokal autonomi
Som framgår av modellen kan kan decentraliseringsbegreppet även
expanderas i riktning mot klustret "verksamhet/lokal autonomi", jfr
perspektiv III i teorigenomgången. Teoriklustret "lokal autonomi"
uttrycker hur enheter med utgångspunkt i (ändamålet med) verksamheten kan bygga upp resurser, kompetens och "helhetssyn".
Några av ansatserna beskriver mer begänsade förändringar inom ramen
för befintlig operativ verksamhet, (exempelvis i form av arbetsbreddning eller kompetensutveckling). I nedre delen av teoriklustret (figur
11.1.) blir ansatserna gradvis mer helhetsorienterade. Kontroll över
informationssystem ökar enhetens möjlighet att definiera problem och
utveckla verksamheten, och ger ett instrument för självutvärdering och
självkontroll. "Self-designing organizations" eller lokala lärprocesser är
autonomiuppbyggande processer, som även tenderar att få konsekvenser
för andra delar av organisationen. Heterarkin går ytterligare ett steg
och utgår från lokala strategier som bas för utveckling. Nätverksansatser beskriver hur autonoma delsystem bygger allianser med sin omvärld, vilket också kan få betydelse för organisationen som helhet.
Samordningen mellan olika helheter sker genom integration i horisontala nätverksliknande mönster.
Teorikomponenten "lokal autonomi" har också tydliga kopplingar till
triaden "omstrukturering" - "delegering" - "avreglering", trots de
grundläggande olikheterna i perspektiv.
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Uppbyggnad av lokal autonomi förutsätter (eller ställer krav på)
delegering och avreglering, och skapar behov av strukturförändringar.
"Lokal autonomi" kan även kopplas till "marknadsanpassning" verksamhetsbaserad autonomi innebär att organisationens utbyten med
sin omvärld står i fokus för förändringsprocessen, vilket särskilt
nätverksteorin och heterarki-begreppet illustrerar. Kopplingen mellan
"lokal autonomi" och "ekonomistyrning" däremot är mer avlägsen.
Lokal autonomi förutsätter uppbyggnad av handlingsfriheter vilka
samordnas utifrån ändamålet med verksamheten och i nätverksliknande
former. Teorierna om ekonomistyrning, däremot bygger på (selektiv)
delegering av handlingsfriheter balanserat med centralisering vid behov
av samordning.
Ett viktigt begreppspar i teoriklustret är lokal autonomi vs nätverk
eller horisontal samordning. Decentralisering innebär en prioritering
av lokal autonomi, vilken dock kan förenas med samordning via
agerande i nätverk.

11.1.8 Några motsättningar i teoribildningen
En närmare analys av teoribildningen visar att, trots många
samverkande teorikomponenter (figur 11.1), finns det också några få
sätt att beskriva decentralisering som sinsemellan är oförenliga. I detta
avsnitt skall följande motsättningar kommenteras: (a) extern vs intern
avreglering (b) symbol vs struktur, (c) autonomi vs målstyrning, (d)
centraliserad vs decentraliserad strategiutveckling, och (e)
förändringsinitiativ uppifrån vs nedifrån.

Företagsintern versus samhällelig avreglering
Tanken att decentralisering innebär en avreglering och avbyråkratisering utmanas av institionaliseringsteorin (avsnitt 9.1.2). I denna
poängteras att vid diskussioner om decentralisering bör inte bara företagsintern utan även samhällelig grad av reglering och gemensam normering beaktas. Då organisationer verkar i ett genomreglerat samhälle
är decentraliseringsprocesser tämligen verkningslösa. Det reella handlingsutrymmet för lokala beslutsfattare är minimalt.
Institutionaliseringsteorin motsäger således, med detta påpekande, flertalet andra teorier, vilka tvärtom utgår ifrån att organisationen har
avsevärda möjligheter att skapa intern handlingsfrihet.
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Det stora flertalet teorier har således inte beaktat i vilken grad omvärldens regleringar och gemensamma normer påverkar företagets
interna överväganden. En möjlighet att förena argumenten finns dock
om man beaktar att institutionaliserade regleringar och normer också
kan skapa förutsättningar för decentralisering. Beslutsbefogenheter kan
delegeras i större utsträckning om lokala aktörer kan förväntas leda
verksamheten inom ramen för samhälleligt vedertagna normer och
principer.
Symboliska versus reella förändringar
Det stora flertalet teoretiska bidrag bygger på grundantagandet att
decentraliseringsprocesser har en reell förändringseffekt på organisationen. Detta antagande motsägs emellertid av ett bidrag från legitimeringsteorin (se avsnitt 9.1.2), där decentraliseringsprocesser
beskrivs som en legitimitetsskapande fasad, en symbol upprättad för att
nå gillande och beskydd hos intressenter i omvärlden. Organisationers
behov av symboler kan förklara förekomsten av slagord och verkningslösa kampanjer, som inte behöver resultera i handling. Decentraliseringskampanjer kan ibland vara betydelsefulla i symbolisk mening, men
verkningslösa i praktisk mening.
Motsättningen mellan symboliska och reella förändringar är svår att
överbrygga, annat än genom förklaringen att båda versionerna kan äga
giltighet i olika sammanhang eller i olika situationer.
Autonomi versus målstyrning
I flera teoretiska ansatser förknippas decentraliseringsbegreppet med
ökande "autonomi", ett begrepp, som, mer strikt definierat visades ha en
djupare innebörd. Autonomi kan (se avsnitt 10.1.4) definieras som en
"frihet av andra ordningen". Detta innebär att individen har både
rättigheter och möjligheter att ifrågasätta organisationens grundläggande normer, värderingar och målsättningar.
Sådan "andra ordningens autonomi" står i motsatsförhållande till teorier
om ekonomibaserad målstyming, där det vanligen förutsätts att initiativet till att formulera målen ligger hos (och bör ligga 40s) överordnade
nivåer. Mål aven högre ordning skall brytas ned i delrnål och delmålen
skall harmoniera med, inte ifrågasätta, överordnade mål. Ökande "autonomi" på lokal nivå kan visserligen (enligt perspektiv I) innebära
ökande handlingsfrihet, men bara inom ramen för existerande normer,
målsättningar och verksamhetsideer.
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Några av teorierna i perspektiv III närmar sig dock en andra ordningens autonomi. Exempelvis illustrerar tankegångarna om self-design
och heterarkier två olika situationer, där lokalt utvecklingsarbete ger
upphov till omprövande av grundläggande värderingar och strategier
för en verksamhet.
Lokala eller centrala strategier?

En ytterligare motsättning i teoribildningen finns mellan olika synsätt på
hur strategiutveckling bedrivs i en decentraliserad organisation. Några
av teorierna i perspektiv III visar att lokal strategiformulering kan ligga
till grund för organisationens långsiktiga utveckling. Teorierna i perspektiv I förutsätter snarare att långsiktig, strategisk utveckling är den
kraft och gemensamma nämnare, som skall hålla samman organisationen, och som följaktligen bör bevakas och avgöras på företagsgemensam (central) nivå.
Förändring "uppifrån" eller "nedifrån"?

En sista grundläggande motsättning i de studerade teoribidragen står
mellan olika uppfattningar om hur förändringsarbete initieras och
implementeras. Förenklat kan denna skiljelinje sägas gå mellan perspektiv I och III. Perspektiv I implicerar vanligen att en förändring initieras
på företagsgemensam, central nivå, och "steg för steg" imple-menteras i
organisationen. Perspektiv III tenderar att beskriva föränd-ringen som
initierad och styrd "nedifrån" med arbetet eller verksamheten som
utgångspunkt.
Det förefaller råda behov aven syntes mellan dessa båda synsätt. I
grunden är frågeställningen om ledningen kan ge en arbetsgrupp eller
en individ ökad "autonomi" eller om vederbörande måste ta/växa in i
densamma. Troligen kan de två synsätten kombineras. Det är inte
otänkbart att lokal autonomi byggs upp samtidigt som goda förutsättningar för detta skapas från ledningen.
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Decentraliseringens effektivitetsmekanismer
- en analys

Som framhölls i anslutning till den empiriska studien är det svårt att
avgöra huruvida, eller i vilken utsträckning, decentralisering kan
förväntas påverka företagets effektivitet i positiv riktning.
I teoristudien (kapitel 8 - 10) fokuserades på olika sätt att beskriva
decentralisering som begrepp och som fenomen. Läsaren kan härvid ha
uppmärksammat att effektivitetsdiskussionen var en smula kortfattad,
vilket i viss mån också avspeglar den studerade teorin. Det är inte
ovanligt att decentralisering beskrivs, kritiseras eller förordas utan
alltför ingående diskussioner kring vilka resultat den kan ge (eller i
vilka situationer).
Ofta ligger också motiven för eller emot decentralisering implicita i
beskrivningarna av dess funktionssätt. Den författare som exempelvis
definierar decentralisering i termer av förändrade beslutsprocesser
diskuterar givetvis även motiven i termer av för- eller nackdelar med
delegerat beslutsfattande, men lämnar kanske andra aspekter därhän.
Motiven för decentralisering blir därför lika mångskiftande som sätten
att beskriva organisationsformen.
I det följande diskuteras de i teorin vanligast förekommande motiven
för och emot decentralisering.

11.2.1 Positiva effektivitetsmekanismer
De vanligaste motiven tör decentralisering

Det är i teoribildningen vanligt att flera samtidiga motiv för (eller
positiva effekter av) decentralisering framhålls. Ett exempel återfinns i
den tidigare citerade antologin av Edström et al (1983, op cit). Då
denna lista tämligen uttömmande återger de motiv som brukar förekomma, återger jag listan i sin helhet. De viktigaste fördelarna med en
decentraliserad/ divisionaliserad organisation, menar Edström et al, är
att:
- Den föredras under oklara och föränderliga förhållanden,
eftersom den är lättare att anpassa.
- Den innebär riskspridning.
- Den är överlägsen i fråga om intern kommunikation.
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- Det råder färre beroendeförhållanden mellan organisationens
delar, således också mindre krav på samordning avarbetsflöden
etc, och därmed färre anledningar till konflikter.
- Chefer och medarbetare får ny motivation i sitt arbete när
deras resultat kan avläsas.
- Förutsättningarna för ledarurval är bättre. Chefer kan på låg
nivå får träna sig på övergripande chefskap.
- Inlärningsprocessen underlättas eftersom den decentraliserade
organisationen är klar och tydlig.
- Decentralisering erbjuder oftast ökat medbestämmande för
personalen.
- Den decentraliserade organisationen visar sig ofta vara billigare.
- Ansvaret för att förbättra resultatet är fördelat på flera personer.
- Det är lättare att rotera på olika arbetsuppgifter inom den lilla
enheten.
- Sammanträden och formell intemkommunikation minskar.
- Närheten till problemen medger lösningar utan onödig byråkrati.
- Den decentraliserade organisationen har lättare att ta vara på
ideer och uppslag, som lätt kan kvävas i den stora centraliserade
organisationen.
Listan är intressant då den visar hur vitt skilda positiva effekter kan
uppfattas som resultatet aven och samma "reform" - alltifrån medbestämmande, förbättrad inlärning och stimulerad kreativitet, till
förbättrad omvärldsanpassning, minskad byråkrati och rena kostnadsbesparingar.
Listan visar också, vilket är värt att notera, att Edström et al anser att
decentralisering får effekter såväl i ledningssystemet som för den
enskilda medarbetaren. Uppenbarligen förutsätts, (vilket också är
vanligt i annan litteratur) att decentralisering skall genomsyra hela
organisationen. Listan är i viss mån empiriskt grundad, då den är
sammanfattad utifrån en serie fallstudier.
Grundantaganden om effektivitet

En närmare analys av den studerade teorin visar, som ovan nämndes, att
teoribidragen präglas aven gemensam grundtanke: Decentralisering
förväntas i någon mening påverka organisationens effektivitet i positiv
riktning. Detta kan ske genom effektivisering i organisationens interna
processer och/eller i dess externa utbyten med marknad och omvärld.
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I det följande diskuteras några av de effektivitetsantaganden som i den
studerade teorin förknippas med en decentraliserad organisation.
Argumenten är strukturerade utifrån modellen i figur 11.2.
Omstrukturering antas påverka organisationens interna såväl som dess
externa effektivitet. Omstruktureringen leder till storleksmässigt
mindre och väl avgränsade enheter. Detta anses ge effektivitetsfördelar i
form av ökad flexibilitet, både i interna ageranden och omställningar
och i anpassning gentemot omvärlden. (se t ex avsnitt 8.2.2 - 8.2.7)
Den mest konkreta modellen för hur effektivitetseffekter till följd av
omstrukturering kan uppstå, ges av transaktionskostnadsteorin. (jfr
avsnitt 8.1.13) Denna föreslår att en organisation kan öka effektiviteten
genom att aktiviteter grupperas så att de sammanlagda kostnaderna för
transaktioner och utbyten i organisationen minimeras. En tänkbar
pragmatisk tolkning av detta är att en "välgjord" uppdelning i mindre
enheter kan innebära att färre personer blir inblandade i ett beslut och
att avståndet (även i icke-fysisk mening) mellan olika aktörer, som
deltar i ett utbyte kan minska. Om transaktionsvolymen därigenom
minskar, sjunker kostnaderna.
Omstruktureringen i mindre helheter anses också ha en positiv
psykologisk effekt: förbättrade möjligheter till helhetssyn och överblick
ger inblandade aktörer ökad motivation och därmed ökad effektivitet.
(Jfr delegering nedan).
Avreglering anses också kunna bidra till ökad organisatorisk
effektivitet, främst i två avseenden. Dels i fonn aven ren rationaliseringseffekt; avreglering möjliggör avveckling av sådana "byråkratiska" eller hierarkiska nivåer, som ger merarbete (och följaktligen
merkostnader) utan att i motsvarande grad öka organisationens förädlingsvärde.
Dels anses avreglering ha en gynnsam psykologisk effekt - ökad
handlingsfrihet kan skapa ökat engagemang och ökat intresse för att
generera nya ideer och förslag till problemlösning på lokal nivå. (jfr
delegering nedan).
Delegering. En analys av de studerade teorierna i deras diskussioner
om delegering visar att även denna anses ha såväl en "strukturell"
rationaliseringseffekt, som en psykologisk effekt, vilka båda kan verka
effektivitetshöjande.
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Den strukturella rationaliseringseffekten kan närmast tillskrivas en
rationalisering i beslutsprocessen; delegering möjliggör dels snabbare
beslutsfattande (kortare beslutskedjor), dels mer välgrundade beslut
(beslut fattas där problemen uppstår, där informationen finns eller där
kunskapen finns.(Jfr avsnitt 8.2.9 -8.1.10).
Den psykologiska effekten grundas, återigen, på bedömningen att ökat
ansvarstagande och utökade beslutsbefogenheter, ger ökad motivation
och intresse för arbetet, vilket i sin tur anses (utöver positiva personliga
effekter), ge ökad organisatorisk effektivitet.? Tankegången vilar på
antagandet att det är värdefullt om människor arbetar mer engagerat,
använder mer av sitt personliga omdöme och lägger ner mer omsorg på
de beslut/åtgärder de vidtar.
Ekonomistyrning och kontroll

Också i de teorier där fokus ligger på förändringar i ekonomistyming
och kontrollsystem förväntas den decentraliserade organisationen ge
effektivitetsvinster dels till följd av rationalisering, dels vinster av psykologisk natur. Rationaliseringseffekten uppstår genom mer effektiv
resurs-allokering. Ledningen får ökade möjligheter att bedöma och följa
delarnas lönsamhet, att avveckla eller förvärva enheter, samt att styra
resurser till de enheter där de gör störst nytta (jfr avsnitt 8.2.2).
Den psykologiska effekten bygger på tankegången att förbättrade
möjligheter till uppföljning och kontroll ger positiva motivationseffekter i organisationen. Att kunna utläsa resultat av sitt arbete har
också i omfattande studier visats ha en betydande positiv effekt såväl på
arbetstillfredsställelse som på produktivitet (jfr avsnitt 10.1.3).
Omvärldsanpassning

Teorierna i perspektiv II, då särskilt "contingency theories" beskriver
effektivitet i termer av hur väl organisationen förmår hantera sina
utbyten med omvärlden. Med fokus på extern effektivitet formuleras
effektivitetsantaganden, som säger att i vissa typer av miljöer eller
marknader är den decentraliserade organisationen mer effektiv,
nämligen då det gäller för organisationen att hantera sina olika
delmiljöer, genom närhet, snabbhet, kundanpassning och förmåga att
agera utifrån lokala förhållanden (jfr avsnitt 9.1.1).
7 Detta samband har mig veterligt inte kunnat fastställas.
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Även legitimeringsteorin (som annars ifrågasätter decentraliseringsprocesser, jfr ovan) kan förstås i termer av effektivitet Att bygga en
fasad för att trygga organisationens långsiktiga överlevnad kan sägas
skapa en form av yttre effektivitet. (avsnitt 9.1.2)
Lokal autonomi

Teorierna i perspektiv III är mer heterogena vilket också avspeglar
deras effektivitetsantaganden. Teorierna om kompetensutveckling eller
lärprocesser fokuserar på effektivitetsökningar genom förbättrat utnyttjande av de mänskliga resurserna genom att befintlig kompetens utnyttjas bättre eller genom ökande kunskaper på den lokala nivån. Kompetensökningar anses också ge psykologiska effekter i form av ökande
motivation. Arbetsorienterade ansatser tar istället sin utgångspunkt i
mer flexibelt utnyttjande av arbetskraft, breddade och överlappande
arbetet). där kompetens gör det möjligt för individen att rotera mellan
olika arbetsuppgifter. Den rationaliserande effekt, som detta ger är dels
att produktionssystemets sårbarhet för störningar minskar, dels att
befintlig arbetstid får högre beläggning. Också arbetsorienterade ansatser lyfter fram en positiv psykologisk effekt i form av ökad arbetstillfredsställelse och möjligheter till inflytande i arbetet (avsnitt 10.1.1 10.1.6).
Lokal autonomiuppbyggnad (t ex "self-designing organizations")
formulerar en effektivitetstanke, som bygger på att "self-design"strategin ger en organisation, som dels är bättre anpassad efter
verksamhetens faktiska förhållanden, dels ökar förmågan att upptäcka
och lösa problem. En serie småförbättringar sammanhänger i ett
dynamiskt och kontinuerligt utvecklande system. Också här lyfts den
psykologiska effekten fram - ökade möjligheter att ta initiativ och se
vilka resultat det ger verkar motivationshöjande (avsnitt 10.1.2).
Heterarkins effektivitetstanke adderar till de explicita teorierna om
decentralisering genom att särskilt lyfta fram hur lokala enheters
autonomi ger en förbättrad bas för utvecklingsideer. vilket gynnar
strategisk/långsiktig utveckling (10.1.7).
Inom nätverksteorin (10.1.8) antas att effektivitet skapas i en verksamhet genom varaktiga relationer och genom samarbetsformer, som
möjliggör både specialisering och flexibilitet (genom möjligheten att
lösa upp eller frikoppla nätverket).
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Positiva effektivitetsmekanismer - en kommentar
Sammanfattningsvis ger de studerade teoribidragen förslag på positiva
effektivitetseffekter av decentraliseringsprocesser, dels i fonn av
"konkreta" rationaliserande effekter, dels - och kanske framför allt - i
fonn av förändringar av psykologisk natur.
Mot bakgrund av det stora inslaget av psykologiska effekter är det inte
förvånande att effektivitetsförväntningar i teorierna om decentralisering
vanligen uttrycks i kvalitativa termer. Förändringar i mänskligt
beteende är svåra att definiera och kvantifiera, särskilt när förändringarna sker i komplexa processer. Med några få undantagf saknas
också systematiska försök att (åtminstone på traditionellt vetenskapligt
maner) "bevisa" eller "mäta" effektiviteten i en decentraliserad
organisation.
En smula problematiskt är dock att flertalet bakomliggande antaganden
om effektivitetsmekanismer (i den utsträckning de alls kan urskiljas utan
betydande tolkningsarbete) sällan är närmare problematiserade eller
mer systematiskt empiriskt underbyggda. "Alla vet" att en decentraliserad organisation exempelvis skall vara mer flexibel, motivationsskapande eller billig i drift. Jag kan dock inte finna annat än att vi vet
alltför lite om "innehållet" i de organisatoriska processerna för att
kunna ta ställning till om så verkligen är fallet och - i så fall - under
vilka förutsättningar. Avsikten med den i detta arbete genomförda
undersökningen har varit att söka närmare kunskaper om förändringens
innehåll och natur, bland annat för att i framtiden bättre kunna underbygga sådana effektivitetsantaganden. Behovet av fortsatt forskning är
dock stort.

11.2.2 Negativa effektivitetsmekanismer
Effektivitetsnackdelar av splittring
Vilka är då de viktigaste nackdelarna med en decentraliserad
organisation? Till att börja med bör påpekas att i den i detta arbete
använda litteraturen framhålls fördelarna med decentralisering som
övervägande. Detta är i sig inte förvånande då decentralisering i flertalet arbeten utgör ett slags motbild till en tidigare, ofta antaget "sämre"
fungerande organisation. Litteratururvalet ger således en "bias" till
nackdel för andra organisationsformer.
8 Undantag utgör Kochen och Deutsch (1980) op cit, samt försök att använda Williamssons
begreppsapparat för att mäta graden av framgång i divisionaliserade organisationer.
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För att på teoretisk grund mer ingående granska nackdelarna med en
decentraliserad organisation krävs således inte bara studier av centraliserade organisationsformer (vilka ju i viss mån ligger implicit i
decentraliseringsteorin) utan även av alternativa organisationsstrukturer, vilket har fallit utanför ramen med detta arbete.
Olika slags integrationsbehov

Med denna begränsning i åtanke kan ändå konstateras att också allvarlig
kritik riktas mot decentraliserade organisationsformer.? Denna kritik
berör också frågan om organisatorisk effektivitet och då särskilt på
längre sikt. Kritiken kretsar kring ett gemensamt grundtema, nämligen
det faktum att decentralisering innebär en splittring eller uppdelning av
ett större system. Allvarliga effektivitetsförluster kan uppstå i avseenden
där integration, samordning och koordination av aktiviteter är särskilt viktigt och/eller där behovet av gemensamma, riskfyllda eller
storskaliga satsningar är stort. Argumenten kring dessa teman kan
formuleras något olika.
Ett integrationsbehov i en organisation kan exempelvis föranledas av
gemensam eller seriekopplad teknologi (exempelvis långa flöden i ett
produktionssystem, eller olika slag av produkter som använder gemensam teknologi), en gemensam marknad/gemensamma distributionssystem etc, eller gemensamma finansiella resurser.
Sådana integrationsbehov (vanligen baserade på stordriftsfördelar) anses
tala emot decentralisering. "Samordningsbehov och skalfördelar inom
produktion och på marknaden", påpekar exempelvis Edgren et al (1983,
op cit), leder till "ett starkt beroende av gemensamma resurser eller
starka affärsmässiga samband på marknaden. Det kan vara svårt att dela
upp verksamheten ytterligare" (sid 113). (Författarna tillägger också att
dess farhågor ofta visar sig överdrivna".)
Begränsade lokala resurser

Ytterligare en logisk konsekvens av att betrakta decentralisering som en
teori om splittring är att de lokala enheterna får begränsade resurser i
olika avseenden. Detta minskar deras möjligheter att göra större satsningar. Begränsade ekonomiska resurser på lokal nivå kan omöjliggöra
större investeringar. Begränsade ekonomiska och personella resurser
kan försvåra uppbyggnad av unik och djupt specialiserad kompetens.
9 Denna kritik återfinns främst inom perspektiv I, vilket är den del av teoribildningen som behandlar
decentralisering som en enhetlig organisationsform.
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En splittring av finansiella resurser gör det svårt för lokala enheter att
ensamma bära riskprojekt. Också de kognitiva resurserna splittras aktörer på lokal nivå får ett begränsat perspektiv och svårigheter att se
behov, som rör företaget som helhet, eller omvärlden i vidare mening.
Därför är det med detta synsätt rimligt att anta att organisationens
möjligheter är små att genomföra större gemensamma satsningar, eller
bedriva stora projekt - och då särskilt av innovativ eller högrisk-karaktär. Så påpekar exempelvis Kochen och Deutsch (1980, op cit) att
centralisering enar styrkorna och ger bättre stöd åt större projekt.
Decentralisering däremot är mer lämpat för en bredd av upptäckter och
innovationer.
Lokal "egoism"

Svårigheten att åstadkomma integration eller gemensamma satsningar
har också en psykologisk komponent. Ett klassiskt argument mot
decentralisering är att den ökar risken för suboptimering, dvs att varje
enhet koncentrerar sig på sin verksamhet med påföljd att intresset för
eller omtanken om övergripande eller företagsgemensamma satsningar
minskar. Denna "egennytta" anses ibland leda till rent destruktivt
beteende. Exempelvis konstaterar Williamson (1985, op cit) att den
divisionaliserade M-formade organisationen kommer att leda till
bypolitik: divisionerna kommer att överinvestera vinstmedel lokalt
istället för att ge huvudkontoret kontroll över dem, de kommer att
utnyttja sitt informationsövertag, och de kommer att låta kostnaderna
öka om de inte har tillräcklig press på sig.
Kortsiktig tidshorisont

Teorier, som fokuserar på decentralisering som målstyrning i en
"profit-center"-organisation förstärker det ovan sagda, men med särskild tonvikt på kortsiktigheten. I en målstyrd, decentraliserad organisation utvärderas enheter per kvartal, månad eller vecka, med påföljd
att längre perspektiv tenderar att nedprioriteras. Notera dock att dessa
invändningar inte entydigt kan riktas mot decentraliseringen per se (t ex
uttryckt i omstrukturering, avreglering och delegering) utan snarare
riktas mot det sätt på vilket målstymingen tillämpas (för stor vikt vid
förenklade nyckeltal och kortsiktiga resultatmått).
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11.2.3 Hierarkisk eller "horisontell" samordning?
De ineffektiviteter som den decentraliserade organisationen kan
föranleda är således av allvarlig natur. De hotar organisationens
förmåga till samordning och integration, till satsningar i större projekt,
särskilt av risktagande och innovativ karaktär. Problemen diskuteras
särskilt inom perspektiv I, och dessa teorier anger som problemets
lösning att avstå från decentralisering inom de områden där riskerna är
särskilt stora.
Lokal självständighet kan inom utvalda områden balanseras eller kompenseras med ett centralstyrt/hierarkiskt alternativ. Så kan centralisering/hierarkisering av exempelvis strategiska satsningar, långsiktiga
utvecklingsprojekt eller andra områden där integrations behovet är
särskilt stort, kompensera för decentraliseringens nackdelar.
Empirin signalerade emellertid också att andra vägar för integration
och samordning behöver prövas. Den decentraliserade organisationen
inrymmer mekanismer, som gör att kompromisslösningar mellan centralstyrt och decentraliserat inte säkert blir lyckade (se kapitel 6.4)
Empirin, liksom vissa av teorierna i perspektiv Ill pekar istället i
riktning mot andra alternativ, "horisontala" mekanismer för samordning, såsom nätverksrelationer, breddad/överlappande kompetens och
samarbetsprojekt för särskilda ändamål. Sådana mekanismer kan sägas
vara "horisontella" eller icke-hierarkiska i meningen ett de ej baseras på
formell överordning/underordning. En grundläggande skillnad i synsätt
är att medan forskare i perspektiv I tolkar decentralisering som en
splittring aven helhet, med ovan redovisade problem som följd, ger
företrädare för perspektiv III istället en bild aven uppbyggnad av
lokala "helheter", vilka var och en är väl anpassad för sin respektive
delmiljö eller verksamhet. Integrationsbehovet kan därmed snarare
uttryckas som att kommunicera eller samarbeta (aktiv fonn) än
integreras och samordnas (passiv fonn).
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Figur 11.3. "Horisontell" respektive "hierarkisk" kommunikation eller
integration.

Jämförelsen mellan de teoretiska synsätten, väcker därför frågan om
vilka alternativa mekanismer som kan komplettera, eller i vissa fall
kanske t om bättre fullgöra hierarkins funktioner; att samordna,
utveckla specialistkunnande, bygga långsiktighet, belöna, styra och
kontrollera. Som ett tankeexperiment har jag i figur 11.2. elaborerat
denna ansats något, och ger förslag på ett hierarkiskt och ett
"horisontalt" alternativ till integrationsmekanismer i en decentraliserad
organisation.
Den poäng som det högra ledet illustrerar är att om den "decentraliserade" organisationen beskrivs i termer av lokala helheter är inte längre
den ihopfogande, helhets skapande hierarkin den enda naturliga samordningsmekanismen. Dimensionen centralisering! decentralisering ger oss
bara två alternativ "uppåt" eller "nedåt", men komplett, lokal autonomi
kan troligen kombineras med många andra former av sammanhållande
mekanismer, vilka den tidigare teoribildningen om decentralisering
tenderat att förbise. Det högra ledet ger några förslag på "horisontala"
integrationsmekanismer, vilka givetvis behöver preciseras, elaboreras
och bearbetas empiriskt. Utrymmet för fortsatt teoriutveckling är stort.
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Styrning av verksamhet / initiativ till aktivitet
Hierarki: Order.

Alternativ:
Marknad (intern eller extern): beställning, förfrågan

Uppföljning / kontroll av aktivitet
Hierarki: Nedbrytning
av övergripande mål,
kontroll av dessa.

Alternativ: Lokal målformulering, självutvärdering
och självkontroll.

Belöningsmekanismer
Hierarki: Befordran
"uppåt".

Alternativ: Horisontal
"befordran" inom nätverk
eL breddade kunskaper.

Integration, samordning av aktiviteter
Hierarki ger samordning.

Alternativ: Samordning
via relationer i nätverk.

Långsiktig, strategisk utveckling
Hierarki: Centralisering av
långsiktig, strat. utveckling.

Alternativ: Heterarki
utveckling genom lokala
olikheter.

Utveckling av specialiserat kunnande
Hierarki: Centralisering av
specialistkompetens.

Alternativ: Lokal
kompetensuppbyggnad
integrerad genom
nätverk /samarbetsprojekt.

Figur 11.4. Alternativa sätt att lösa hierarkins "arbetsuppgifter".
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Hur kompletterar empirin tidigare teori?

Att ge en samlad kommentar till skillnader och kopplingar mellan de
empiriska undersökningsresultaten och tidigare teoretiska bidrag är
svårt. Ett skäl är att tidigare teoribildning är mycket heterogen. Teorin
"som helhet" kan inte jämföras med empirin. Däremot har olika teoretiska ideer, i enlighet med metodansatsen, kunnat användas som stöd vid
tolkningen av olika delresultat. Vissa av undersökningsresultaten fick
stöd i tidigare teori, andra kompletterade, modifierade eller motsade
tidigare teori. Sådana kopplingar till tidigare teori med avseende på
olika sakfrågor kommenterades i anslutning till resultatredovisningarna
i kapitel 3 - 6, och kommer inte att upprepas här.
En annat skäl till varför det är svårt att jämföra de empiriska resultaten
med tidigare teori är att sådana jämförelser ibland ger en omotiverat
förenklad och generaliserad bild av tidigare forskningsbidrag. Att
exempelvis (som nedan) hävda att det empiriskt grundade materialet
lyfter fram aktörernas betydelse medan tidigare teorier fokuserar på
strukturer är i en mening korrekt, men samtidigt en överdrift. Även om
flertalet teoretiska skildringar fokuserar på strukturer, torde ingen
författare haft för avsikt att ge dessa strukturer ett eget liv oberoende av
aktörer.
Väl medveten om dessa svåra avvägningar lyfter jag ändå i det följande
fram några grundläggande skillnader och gemensamma drag mellan de
empiriskt grundade resultaten och litteraturstudien. Särskilt jämförs
nedan de empiriskt grundade resultaten med teorierna i perspektiv I II, vilka representerar den dominerande teoretiska kärnan och de
teorier där decentraliseringsbegreppet är explicit och huvudsakligt
fokus för framställningen.

11.3.1 Empiri och teori - principiella skillnader
En principiell skillnad mellan det empiriskt grundade materialet och den
studerade teorin är att organisationsförändringar betraktas ur olika
perspektiv. Teorierna (särskilt i perspektiv I) skildrar företrädesvis
decentralisering som en förändring i formell organisation, i styrsystem,
ansvarsfördelning och beslutsstrukturer, allt detta då oftast på ett
principiellt plan och betraktat "utifrån".
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Det empiriska undersökningen skildrar istället decentralisering som en
organisationsförändring "inuti" företag, med utgångspunkt i inblandade
aktörers arbete och vardag. Empirin lyfter följaktligen särskilt fram
aktörernas betydelse samt betonar inslagen av lärande och dynamik. Det
empiriska arbetet påvisar därför också att decentraliseringen bör
betraktas som en mångtydig och komplicerad process, medan teorierna
på området tenderar att betrakta decentralisering som ett igenkännbart
tillstånd ("före och efter").
En annan skillnad är att de empiriska beskrivningarna även inrymmer
en rad motstridigheter och paradoxer, som vanligen saknas i tidigare
teorier om decentralisering. Exempel kan vara kluvenheten i ledningsrollen, eller att decentralisering kunde uppstå på olika nivåer i organisationen samtidigt och oberoende av vartannat. Empirin ger mångtydiga
skildringar, medan tidigare teorier om decentralisering söker ge mer
entydiga eller ibland till och med normerande beskrivningar.
Ytterligare en skillnad är att de empiriska resultaten skildrar
decentraliseringsprocesser genom hela företaget - från golvet till
ledningsnivån. Tidigare teori har varit mer specialiserad - antingen
skildras förändringen på hög organisatorisk nivå eller också förändringar "på golvet". Det här redovisade empiriskt grundade
materialet länkar olika hierarkiska nivåer till varandra i
decentraliseringsprocessen.

11.3.2 Empiri och teori - skillnader i sakinnehåll
Likartade definitioner

Ett område där de empiriska resultaten nära ansluter till tidigare teori
är delresultat I (kapitel 3), vilket skildrar hur företagsaktörer uppfattar
begreppet decentralisering och vilka åtgärder de anser vara liktydiga
med "att decentralisera". Decentralisering beskrevs av företagens
aktörer bland annat som att dela upp organisationen i små, överblickbara, marknadsbaserade resultatenheter med tvärfunktionellt helhetsansvar , kombinerat med avreglering och delegering. De olika empiriskt
grundade komponenterna uppvisade en nära överens-stämmelse med
tidigare teoretiska beskrivningar, främst de som återfinns i perspektiv I.
Särskiljande var förutom vissa detaljer i sakframställningen, (se kapitel
3), att empirin visade att denna decentraliseringsdefinition även
användes betydligt längre ned i hierarkin än tidigare teori förutsatt.
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osystematiska förändringsprocesser
En större skillnad mellan de empiriska resultaten och tidigare teorier
om decentralisering redovisades i kapitel fyra. Här gestaltades förändringsprocessernas form och karaktär. Tidigare teorier om decentralisering, (återigen främst de med rötter i perspektiv I), tenderar att
beskriva decentraliseringen som en förändring, vilken kan implementeras i organisationen på ett tämligen systematiskt och medvetet sätt.
Ledningen förutsätts, utifrån sin bedömning av omvärlden, kunna välja
grad av decentralisering.
I de empiriska beskrivningarna framträdde en annan bild. Som förändringsprocess betraktad, tycktes decentralisering i praktiken äga rum
tämligen ostrukturerat och "oorganiserat". Processerna löpte varken
uppifrån och ned eller nedifrån och upp, utan mer frikopplat på olika
nivåer. Decentraliseringsprocesser kunde även äga rum lokalt och
tämligen isolerat i företaget, och oberoende av officiell policy.
Av empirin framgick också att decentralisering kunde uppfattas och
"bearbetas" helt olika av personer med ett övergripande s k "policyperspektiv" respektive av personer med ett "verksamhetsperspektiv".
Därför kunde förändringsprocessen också anta olika gestalt och vara
olika konkret beroende på vilken nivå i organisationen som studeras.
Av empirin framgick vidare att decentraliserade organisationer i sina
konkreta framträdelseformer avvek från de "renodlade" modellerna.
Varje arbetsplats kunde sägas ha sin "decentraliseringsprofil", en selektiv blandning av decentraliserande och/eller centraliserande åtgärder,
Denna blandning, i sin tur, kunde vara resultatet av medvetna val från
exempelvis ledningens sida, men kunde också ha uppstått oavsiktligt till
följd av olika omständigheter.
Strukturer versus roll- och kompetensförändringar

En annan viktig skillnad mellan teorierna och resultaten från den
empiriska undersökningen var att teorierna (återigen, särskilt inom de
explicita decentraliseringsteoriema i perspektiv I) beskriver decentraliseringen som en förändring i styr- och uppföljningssystem, kombinerat med en ändrad ansvarsfördelning.
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Empirin bekräftade visserligen att sådana förändringar var betydelsefulla (särskilt då förändringar i ekonomistyrnings- och infonnationssystem, en aspekt, som dock inte behandlades närmare'Pi, men
lyfte dessutom - och till skillnad från tidigare teori fram att en viktig
aspekt på decentralisering kunde vara förändrade yrkesroller och
kunskapsprofiler. Empirin visade också på förekomsten av systematiska förändringar i aktörers prioriteringar samt i deras attityder till
organisatoriskt agerande och organisatorisk effektivitet (se kap 5 och 7).
De empiriska resultaten om förändringar i kunskapsmönster och arbetsroller, prioriteringar och attityder motiverar användandet av helt andra
teorier i kommande forskning. Värdefullt kan exempelvis vara att knyta
an till teorier från sociologi och psykologi om rollförändringar och
attitydförändringar. Det förefaller också vara av stort värde inför fortsatt forskning att närmare knyta ämnesområdet till teorier om lärande
och kompetensutveckling i organisationer-l.

En verksamhetsorientering
Det empiriska materialet kompletterar även tidigare teori genom att
lyfta fram hur decentralisering kunde innebära ett förändrat organisatoriskt fokus och ändrade prioriteringar. Jag kallade denna förändring
"verksamhetsorientering" (begreppet utvecklades i Del I, se särskilt
kapitel 7.1 - 7.3) Verksamhetsorienteringen innebar en kraftsamling på
lokal verksamhetsnivå, med åtföljande uppbyggnad av resurser, kunskaper, autonomi och helhetssyn.
Verksamhetsorientering kan också ses som ett uttryck för en mer
grundläggande attitydförändring hos många aktörer i organisationen.
Bland annat förändras uppfattningarna om "bästa" fonn för organisatoriskt agerande och hur organisatorisk effektivitet kan nås, vilket
diskuterades i kapitel 7.3. Att decentralisering kan innebära en sådan
grundläggande förändring i attityder och prioriteringar hos aktörer i
organisationen har, såvitt mig bekant, inte uttalats i tidigare forskning
om decentralisering.
10 En forsknings tradition håller på att växa fram kring ekonomistyming och informationsystem i
decentraliserade organisationer, bl a på Handelshögskolan i Stockholm och i Göteborg, vilket i hög
grad är betydelsefullt för kunskapsområdet. Se exempelvis Westelius A och Westelius A-S (1990)
Decentraliserade informationssystem - Tvåfallstudier inom ekonomistyrning. Handelshögskolan i
Stockholm, Sektionen för Information Management.
11 Lundmark och Söderström (1988) framhåller att kompetensfrågor även generellt kommer att hamna
i fokus, såväl i samhällslivet som i företag och förvaltningar. De myntar begreppet kompetensekonomi
för att beteckna ett alternativt sätt att värdera och utveckla organisationer. Se: Lundmark, Annika och
Söderström, Magnus, Personalutbildning och ekonomi. Lund: Studentlitteratur, 1988 (Kapitel 7: På
väg mot en kompetensekonomi).
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För att i någon mån söka stöd för denna svårfångade - men ändå så
grundläggande empiriska iakttagelse - expanderades teoriarbetet till att
även omfatta perspektiv lIT. vilket rörde olika former av lär- och
förändringsprocesser, där lokal autonomi byggs upp kring en verksamhet eller ett samarbete/utbyte. Dessa teoretiska ansatser (som sällan
explicit behandlar begreppet decentralisering) ansluter bättre till
fenomenet decentralisering än de traditionella teorierna. Jag rekommenderar att även detta "verksamhetsorienterade" teoretiska synsätt
används i ökande utsträckning i kommande forskning.

Decentraliseringskonsekvenser
De positiva och negativa effekterna av decentralisering som diskuterades
i kapitel 6, visade sig i flera fall bekräfta eller bygga vidare på tidigare
teori. De positiva effekterna av decentralisering, som lyftes fram i
kapitel 6 (exempelvis kostnadsbesparingar, marknadsorientering, förbättrad kontroll, ökad innovativitet), finner visst stöd i teorin inom
samtliga perspektiv. Det empiriska materialet lyfte dessutom fram två
beteendeeffekter - ökat lärande och ökad handlingskraft - till följd av
decentralisering. Denna skulle kunna bidra till att förklara den länk
mellan decentralisering och effektivitet, som i teorier ofta brukar benämnas ökat engagemang eller ökad motivation. Av empirin framgick
att de positiva effekterna av decentralisering främst uppträder på
verksamhetsnivå. Detta understryker ytterligare den tendens till
verksamhetsorientering, som diskuterades ovan.
Av det empiriska materialet framkom även vissa problem till följd av
decentralisering. Två av dessa negativa effekter är inte beskrivna i
tidigare teori, nämligen förändrade karriärer och risken för avhopp/
avknoppning. Däremot har den tredje och viktigaste negativa
decentraliseringskonsekvensen - huruvida decentralisering hämmar
långsiktig utveckling - diskuterats mer ingående i tidigare teori.
Vad avser den sistnämnda frågan om långsiktig utveckling i en
decentraliserad organisation, kompletterade och nyanserade det
empiriska materialet tidigare teori. Empirin visade att den i tidigare
teori förordade lösningen - att kompromissa eller balansera mellan
decentralisering och centralisering - inte självklart är den bästa
lösningen på problemet.
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Mot bakgrund av tendensen till verksamhetsorientering och förändrade
effektivitetsantaganden uppstår ett behov av andra integrerande mekanismer. Nyutveckling kan bedrivas genom exempelvis horisontella
nätverk eller interna samarbetsprojekt. Integration i en decentraliserad
organisation kan exempelvis åstadkommas genom horisontella nätverk
för olika ändamål. Denna tanke utvecklades såväl i resultatredovisningen
(kap 6.4.2) som i teorianalysen ovan (kapitel 11.2.3)

11.4

Förslag till fortsatt forskning

Teorin om decentralisering, ger, liksom den empiriska undersökningen
upphov till fortsatta frågeställningar. I det följande kommenteras några
områden, som kan vara särskilt angelägna inför fortsatt kunskapsutveckling inom ämnesområdet.
l. Decentralisering och effektivitet

För det första, som framhållits ett flertal gånger, är frågan om effektivitet i ett decentraliserat systern, fortfarande i stort sett obesvarad.
Ett skäl för detta kan vara att vi vetat litet om de organisatoriska mekanismer, som förändringsprocessen ger upphov till. Den empiriska undersökningen kompletterade härvidlag tidigare kunskap i några avseenden, men inte tillräckligt för att göra en samlad bedömning.
Undersökningen visade bland annat hur decentralisering sammanhänger
med förändrade effektivitetsantaganden; bland annat om fördelar med
"småskalighet", "integrerade arbeten", "lokalmakt", och "interna
marknadsrelationer" Hållfastheten i dessa antaganden skulle utan tvekan
behöva prövas närmare.
Ett sätt att med hjälp av tidigare teori pröva frågan om effektivitet till
följd av decentralisering, vore, som berördes i avsnitt 8.2.13 att angripa
problemet med hjälp av transaktionskostnadsanalys. En ekonomisering i
verksamhetens minsta kostnadsgivande enheter, transaktionerna, kan
teoretiskt förklara de i företagen omvittnade "småskalefördelama".
Begreppsapparaten inom transaktionskostnadsanalysen behöver dock
elaboreras inför en sådan ansats, och grundantagandet om opportunism
modifieras.
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En alternativ och intressant ansats vore att studera problematiken med
hjälp av nätverksteori, under antagandet att nätverksbyggande på
verksamhetsnivå har betydelse för organisationens effektivitet i
utbytesrelationerna med omvärlden. Till det yttre finns en påtaglig
motsättning, då nätverksteorin gärna vill förkasta formella organisatoriska gränser. Trots det kan, som vi sett, en decentraliserad organisation kanske främja nätverksbyggande genom att lokala enheter smidigare kan interagera med omvärlden, genom sin ökande autonomi och
administrativa frikoppling från "huvudkontoret". Om transaktionskostnadsanalysen skulle kunna förklara effektivitetsförändrlngar i
organisationens inre processer kan nätverksteorin eventuellt förklara
effektivitetsförändringar i organisationens utbyten med omvärlden.
En fråga som berör den decentraliserade organisationens yttre
effektivitet är också hur kundrelationer påverkas. En tänkbar
forskningsansats vore att undersöka kunders inställning till att göra
affärer med en decentraliserad organisation. Kunder har inte
inkluderats i föreliggande empiriska arbete.
2. Decentralisering och innovativitet

Ett andra område där behovet av fortsatt forskning tycks vara särskilt
stort är den tidigare diskuterade frågan om decentraliserade organisationers förmåga (eller oförmåga) att alstra innovationer och långsiktig
utveckling. Mycket tyder, som diskuterats ovan, på att decentralisering
främjar innovationer och utveckling i vardagen, men befaras ändå ofta
hämma verkligt långsiktiga satsningar. En intressant ansats vore att
studera innovationer i decentraliserade system, för att ge mer säkra
belägg för om det finns (som antyds i kapitel 6.4. ovan) en alternativ
potential för långsiktig utveckling, inom ramen för ett decentralt
funktionssätt. Teorin om heterarkier, liksom återigen nätverksteori,
kunde bidra till kunskapsbildningen i detta avseende. Dessa två
organisationsformer förutsätter att innovationer kan bedrivas i ickecentraliserad form. Att pröva olika mekanismer för "horisontell"
samordning, vore också värdefullt för kunskapsområdet.
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3. Decentralisering och lärande/kompetensutveckling

Ett intressant område för fortsatt forskning är vidare kopplingen mellan
den decentraliserade organisationen och det stora behovet av lärande
och kompetensutveckling (eller omorientering av kompetens), vilket
särskilt lyftes fram i kapitel 5.
Den decentraliserade organisationen tycks både främja och förutsätta
ändringar i kompetensbasen, såväl på verksamhetsnivå, som på
specialist- och företagsledningsnivå. Att närmare studera
förutsättningarna för, eller effekterna av sådan kompetensutveckling, är
till stor nytta för förståelsen av effekterna av
decentraliseringsprocesser.
4. Ledarskap i en decentraliserad organisation

Ett fjärde område, för den ledarskapsinriktade forskaren, vore att
närmare undersöka den skisserade förändringen av företagsledarrollen i
decentraliserande system. De smidigast fungerande företagen tycktes,
något paradoxalt, vara de där det fanns både en stark ledning och en
långtgående decentralisering. Det föll utanför ramen med detta arbete
att närmare gestalta vilken ledningsroll som detta krävde.
En viktig fråga i sammanhanget är huruvida verksamhetsorienteringen
också på längre sikt kan påverka ledningens möjligheter att utöva
ekonomisk kontroll och rikta resultatkrav mot verksamheten, och
därmed i förlängningen deras roll gentemot huvudmännen eller
styrelsen, en påverkan som i detta arbete inte förutsattes äga rum.
5. Ger decentralisering minskad byråkrati?

Ett femte tänkbart område signalerades i teorikapitlet, kapitel 9.1.3, i
samband med diskussionen av decentraliseringsprocessers kopplingar till
samhälleliga normeringar och regleringar. Decentralisering antages inte
sällan besitta förmåga att råda bot på "byråkrati". Med detta menas
vanligen att en decentraliserad organisation ger minskat behov av
regleringar och direktiv, vilket skulle möjliggöra rationalisering i
administration och intern förvaltning.
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Många större organisationer genomför också nedskärningar i
administrativ personal i samband med decentralisering till
verksamhetsnivå. Flera frågor kan dock väckas kring detta. Uppstår
faktiskt sådana "byråkratiminskande" effekter eller om internbyråkratin
genom intemprissättning och "Iokalbyråkrati" genom administrativ
upprustning på de många små enheterna? Med andra ord - går det att
effektivisera byråkratin? Det är av allt att döma nya grupper av
personal som därigenom ifrågasätts, tjänstemän, många relativt
högutbildade, många i chefsbefattningar. Vilka samhälleliga och
mänskliga konsekvenser får rationaliseringar på centrala och
administrativa nivåer?
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KAPITEL 12
DECENTRALIZATION - CHANGE IN COMPANIES
SUMMARY IN ENGLISH
12.1

The Need for Knowledge about Decentralization

This work deals with the effects and mechanisms of decentralization
processes in Swedish companies.
Scandinavian - and perhaps especially Swedish companies - have a long
tradition of trying to develop more decentralized organization forms.
The major reason is a belief (although not strictly proven) that more
decentralized organizations can lead to increased efficiency, both in the
organization's exchange with its external environment, and in its inter~
nal procedures.
Another factor that can explain why decentralized organizations are frequent in Sweden may be the population's relatively high level of education. It is often argued that this possible "competence advantage" can
only be realized, if companies create interesting jobs that enable the individual to take responsibility and to develop personal skills.
Yet another reason may be that Swedish companies have a long tradition
of work democracy and worker participation. Cooperation and general
agreement between employers and trade unions have been a significant
political factor in the Swedish economy.
In spite of this interest in organizational change, however, empirical research has not yet dealt with what actually happens inside organizations
which try to decentralize, and what mechanisms are put in force. In
spite of high expectations, knowledge is scarce and fragmented about the
organizational and individual effects of decentralization processes.
The focus of this research project, therefore, has been to study the decentralization processes from within the organizations. The ambition has
been to follow the change throughout various levels and functions of the
organizations.
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The study links together changes on the work floor with changes for
local and middle management, changes affecting local and middle staff
specialists, and changes at top management level.The reason for studying the decentralization process at different hierarchicallevels was a
belief that isolated studies at one level, for instance only top management or only front line personnel, could have resulted in a more biased
perspective on the change process. This would also have made it difficult to trace any effects for the company as a whole.

12.2

The Purpose of the Study

The main purpose of this research project was to describe, on empirical
grounds, decentralization processes, their mechanisms and their possible
effects in Swedish companies.
Since the study was an explorative one, Ifound it very important to try
to generate as differentiated and varied knowledge as possible about the
phenomenon. Therefore the empirical work was supplemented by a
theoretical study, where earlier research and theories from various
organizational perspectives were analyzed.

12.3

The Research Questions

Four questions (or, rather, question themes) about decentralization were
put in the empirical study:
I Meaning. What is the meaning or definition of the concept of
decentralization to actors in companies? What actions are taken
when they try to decentralize?
II Form or nature o/process. How far have the decentralization
processes reached? What hierarchicallevels are concemed? Are
there different forms or types of decentralization? How is the
implementation managed?
III Effects on actors. What impact do decentralization processes
have on different actors in the organizations? Are there any
changes in work content, competence structures or work
demands? Or does anything change at all?
IV Problems and possibilities. Are there any clear positive and/or
negative effects of decentralization processes?
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12.4 The Method
Data colletion took place in the form of a qualitative interview study
including 40 companies from different industries, seven of which were
studied in depth. Over 160 interviews were conducted. The research design was inspired by a Grounded Theory approach, especially regarding
sampling, analysis and the use of earlier theories.
A theoretical sampling technique was used. That is, new companies were
added successively in the light of knowledge gained from earlier cases.
The idea was to seek companies with different kinds of business, and
different core technologies, but all with some explicit intention to decentralize. The companies were identified through newspaper articles,
conferences, annual reports or were recommended by colleagues or
representatives of the other companies.
Within the companies, interviewees were seleeted from different positions and professional skills (including top management, local and
middle management, staff specialists and "front line" personnel). This
design made it possible to compare data across different company
environments and different hierarchicallevels. As a supplement to the
interview data, other kinds of data were collected when available, such
as company information (official or unofficial), intemal (or even
personal) documents, and newspaper articles.
Data were analyzed by sequential coding and successive comparisons.
This way of analyzing started and maintained agradual learning process, where new insights and new fragments of information were added
successively. Based on this emerging knowledge, an empirically grounded description was generated. This description consists of several
components, each of which can be put to a test in future research.

12.5

The Use of Earlier Theories

As mentioned above, the empirical phase was supplemented by a
theoretical study. The purpose of this was to review and learn from
earlier research contributions in the field. Therefore, theories were
collected from a wide range of perspectives within theories related to
the study of organizations. The research literature also played an important role when analyzing the empirical data. Earlier research sometimes made it possible to question or strengthen the emerging results.
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The theories did not, however, serve to build a frame of referenee or
theoretieal model in advanee. This "reverse" use of theory is reeommended by Glaser (1978) and aims at stimulating empirieally grounded
discoveries.
Although the theoretieal work was a very important souree of knowledge about deeentralization proeesses, the focus of the study was on the
empirieal findings. Therefore, in this summary I will eoneentrate on the
discussion of the empirieal results. In the following seetion, Ishall only
very briefly diseuss some eontributions from the theoretieal study, in
order to illustrate the theoretieal variety in the field.

The Theories
Theories about decentralization showed to be heterogeneous and somewhat fragmented. Decentralization is seldom per se in foeus in the literature, but is often discussed as one aspeet of organization structures or
organizational behavior. Accordingly, the notion is discussed in a wide
range of theoretical approaehes, but studies that coneentrate on deeentralization are rare, especially those with an explicit empirical basis.
In most theories, decentralization is deseribed with a focus on restrueturing of the organization and on the formal delegation of decisionmaking, authority and responsibilities (see section 12.7 below). Most of
the literature has a top management perspective, and therefore puts an
emphasis on the strategic and financial control of a decentralized finn,
e g. Edgren (1983), Mintzberg (1983), Jennergren (1981), Vancil
(1978).
An important managerial issue is to balance the local autonomy with
selectively centralized controI mechanisms, for instance in strategic or
financial matters. Continuing this tradition, several studies therefore
also highlight how financial control, transfer pricing, and management
by objectives are applied (or S110uld be applied) in a decentralized organization. e g Vancil (1978), Olve and Ekström (1990), Östman
(1977).
Some theories would rather put the formal organizational structure in
focus, such as geographical and physical spread, size of organizational
units, and the flatness of the organization, e g Kochen & Deutsch,
(1980). In some other theories the decision-making procedures are
stressed as the most important aspect of decentralization.
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These theories also contribute by observing and discussing the difference between formal and infonnal decision-making, e g Brooke
(1984), Mintzberg (1983). Som theoretical contributions emphasize the
market and/or the environmental aspects of the change. Decentralization can be regarded as an adjustment to market situations or to customer demands, e g Thompson (1967), Kochen and Deutsch (1980).
It has also been described as a way to balance the benefits of the market
structure and the hierarchical structure, e g Williams on (1985). This
would indicate that the decentralized organization could be regarded as
less hierarchical, as a hybrid between markets and hierarchies. But certainly, not all authors would agree about this. Decentralization can not
be regarded as an alternative to hierarchies, it is also an hierarchic and
bureaueratic organization form, but somewhat differently administered
according to Herbst (1976).
An entirely different approach was to describe decentralization, not as a
substantial but as a symbolic change, that serves to give the organization
legitimacy and good-will and thus support from different key interest
groups outside the organization, e g Brunsson (1986). A somewhat
similar contribution is given in some theories about the institutionalization processes. As Meyer (1985) points out, the institutionalized
environment of the organizations make "real" decentralization impossible, since established norms and regulations in the society restrict
and influence almost every aspect of the organizational life. The
organization has no freedom to choose its own values beliefs or policies.
In sharp contrast to the symbolic approach, are theories that discuss
decentralization from inside the organization, and from the basic operations of the finn. These examples are in particular generated from
production organizations. Here decentralization processes are closely
linked to the day-to-day work, and mean changes in work design and
increased influence and decision-making, or intensified problem-solving
from the worker, e g Jönsson and Grönlund (1989), Klein (1987).

Some other organization theories that were closely linked to the phenomenon of decentralization were also found, although the tenn decentralization was never used. Self Designing Organizations, e g Mohrman
(1984), and Heterarchies, e g Hedlund (1986), were concepts found to
contribute to the understanding of how local autonomy can work, when
even the strategic development is decentralized.
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Also theories about organizational networks contributed with some interesting areas for comparisons. The decentralized organization seems to
create an atmosphere that is favorable to the build-up and maintenance
of local business networks.

12.6 The Empirical Results
In spite of the many different theoretical contributions already made,
the empirical study generated still other ways of understanding decentralization processes. An explanation might be that this study was
somewhat unique in the sense that it linked different hierarchicallevels
throughout the organizations. It was also empirically grounded and the
research focussed on individual changes and day-to-day activities going
on inside the organization.
Changes in Formal Structures, Competence Patterns and Organizational
Attitudes
The most conscious and explicit changes that took place in a decentralization process, were changes in structures, formal responsibilities and
control systems. Most actors in companies perceived such formal or
manifest changes to be the essence, or the most important indicators of
decentralization. These formal changes were discussed explicitly, and
were often possible to check against organizational "facts". As can easily
be observed, these changes are also coherent with earlier theories in the
field.
However, the results from research questions II, III and IV indicated
that these formal changes were only a small part of the process. Less
evident, but even more important were changes in working roles and
competence patterns, factors that have been paid relatively little attention in earlier research.
Also very important, and maybe even the crucial driving force behind
the decentralization process, were changes in organizational priorities
and attitudes, (although these changes were difficult to trace and pinpoint). All these factors or change components, taken together, are likely to affect both the external and the intemal efficiency of the company.
If the hardware is the formal change in structures and formal authorities, the changes in roles, competence profiles, attitudes and priorities
can be regarded as the "software" of the change process. The components are illustrated in figure 1 below.
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A. Changes in structures,
formal responsibilities,
and control systems.

B. Changes in working roles
and competence profiles.
Fi~ure 12.1. Components or mechanisms of decentralization processes.
The different components are specified in tables 1-3 below, and are also
discussed in the text.

12.7

The Explicit Definitions of Decentralization

The fonnal and structural aspects of the change were in focus when
interviewees were asked about how they would define decentralization,
and what actions were being taken in the process (research question I).
Decentralization was not given one specific definition. Instead, the
companyactors expressed the change in several interacting components
(table 12.1). It can be noted that most of these change components are
coherent with notions used in earlier theories. However, the interviewees also included some components that are more seldom emphasized in theoretical descriptions, for instance debureaucratization and
reduced number of hierarchicallevels.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Restructuring of the organization into smaller, complete business units.
The business units are based on markets or customer group.
The units are autonomous profit centers.
The units have crossfunctional responsibilities, but can hire specialist staff
or external consultants at the discretion of the local manager.
Evaluation and controI is performed via management by objectives (MBO).
The number of hierarchical levels is reduced.
Bureaucracy and intemal regulation are reduced.
Delegation of tasks, responsibilities and power to local Ievel.

Table 12.1. Explicit "definition" of decentralization, based on empirical
data. Interviewees considered the listed actions to be significant indicators of decentralization. (Component A in figure 12.1).
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The interviewees thus meant by decentralization a formal restructuring
of the organization. The organization was divided into smaller business
or production units, each one a more or less complete and autonomous
business system. This division was made to match the needs of different
markets or customer groups. The organization was, therefore, said to be
market-oriented.
The local business units were normally profit centers, and they had
cross-functional responsibilities. That is, they could (to an increasing
degree) ask for support from intemal specialists or hire external consultants. Thus, they were not fonnal1y subordinated to central staff specialists, and were accordingly to alesser degree asked to obey central
policies and regulations.
Control in the decentralized organization was carried out through
management by objectives. Local business managers were evaluated
against agreed objectives and were conceived as autonomous "entrepreneurs" as long as they could reach the goals. The goals were usually
expressed in economical terms. The decentralization process was also
seen as a process of delegation. Work, responsibility, authority and even
"power" is delegated "downwards" in the hierarchy to the local business
units. The decentralization was also supposed to lead to a reduction in
the number of hierarchicallevels. It also implied a reduction in
administrative bureaucracy and in formal regulations.

12.8

The Underlying Change in Attitudes and
Priorities

The explicit and spontaneous "definition" or description of the decentralization process listed above was completed by further investigations
of what mechanisms actually were put in force. The empirical study
showed that decentralization processes also lead to (or, possibly, are
eaused by) fundamental changes in organizational priorities and in the
actors' attitudes towards efficient ways of organizing work (table 2).

Priority to loeal business units
The decentralization process implied a focus on the local business and
the basic operations of the finn. This reorientation meant that priority
was given to local units when it came to a wide range of "investments" not only the economic ones.
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"Investments" at the locallevel were made in competence development,
in increasing influence and autonomy, in enlarged work tasks and in
resources for more complete decision making. Instead, relatively less
resources (and less attention and interest) was invested in expert staff
and central units. Data especially showed that this upgrading of the local
level often took place at the expense of middle management and/or
specialist staff functions.
Also development projects, new strategies, technological innovations
and organizational experiments were stimulated and initiated at the local
business level. Thus, the priorities shifted, from central, policy level of
the company, to local, business or operative level. Accordingly, extra
economic resources were allocated to the locallevel.
Market contracts substitute hierarchy.i

Decentralization processes also showed that priority was given to
market relations instead of hierarchical relations. Each local unit got a
more direct connection with their respective markets, centralized
marketing was in some companies almost abandoned.
Also internal coordination tended to be formulated in terms of market
contracts instead of in hierarchical tenns. For instance, different business units could act as each other's customers and suppliers, even along
a flow of production, that formerly was regulated by complex planning
and by a hierarchical chain of command. This also meant that transfer
pricing often was used when intemal goods or services were transferred
inside the organization.
A tendency to pre/er small scale operations

A third priority implied by decentralized work organizations was a helief that small scale operations are hetter than large scale operations
when it comes to efficiency. Instead of trying to gain economies of scale
in all kinds of operations, several actors stated that they tried to gain
economies of the small scale. This seemed to be true in particular in
organizations where the human resources were relatively important,
where creativity and skill were important production factors. This
change, obviously, is a change in attitudes as weIl as a change in priorities. The tendency was reinforced by modem technology, where production units tend to be of smaller size but more flexible.
1 er Williamsson (1985).

322

Decentralization - Change in companies

All round, generalist job design
A fourth priority or change in attitudes was that integrated, all round
oriented or even generalistic job design were preferred to narrow, specialized tasks. This pattem (which shall be discussed further in section
12.9) could be observed not only on the "work floor" but also in management, administration and staff specialist jobs.
The reason for giving priority to all-round job design was a belief that
organizational competence and/or efficiency is gained when work design
is not too narrow. A person's skill grows if it is put into a more widely
defined context. Gains from flexibility can be expected if people working in an organization are able to perform several tasks. This line of
reasoning, of course, is in sharp contrast to traditional Taylorism,
famous for its principles of far-reaching specialization. The changes
discussed above in priorities and attitudes that were connected with
decentralization processes are summarized in table 12. 2.
Priority is given to

Instead of

Markets
All-round, or generalist job design
Small units, small seale operations
Loeal deeision making
Loeal eompetence development

Hierarehies
Narrow, speeialized works
Large units, large seale operations
Central deeision making
Central, specialist oriented competence
development
Centralized strategy /policymaking

Business development/innovations
increasingly at the loeal level.

Table 12.2. Decentralization processes cause (or are eaused by) changes
in organizational priorities and new attitudes to the best way of
organizing. (Component B in figure 12.1).

12.9

The Changes in Working Roles and Competence
Structures

Another major finding from the empirical study was that decentralization processes cause (and, possibly, are eaused by) changes in working
roles and competence pattems. This group of results, that primarily
stem from research question Ill, can be seen as the link between the
individual and the organization.
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The changes seemed to occur via gradualleaming processes, where, on
the one hand the individuals changed their competence, actions and 00havior, and on the other hand the organizational conditions changed
gradually. The changes thus have to take place both within the individual and in the organization. This showed to be crucial for the
decentralization process, and has not been given emphasis in earlier
research.
Furthermore the empirical study showed that persons at different levels
and positions met different kinds of pressure to change. Five different
change pattems, each one related to different organizational positions
could be distinguished. The five typical positions or "role types" that
had to change were:
a)
b)
c)
d)
e)

Personnel (in the "front line")
Local managers
Middle managers
Staff specialists
Top management

Changes for the ''front line" personnel
For operative personnel at the "front line" level, decentralization processes nonnally meant wider responsibilities and more widely defined
work tasks. The share of indirect work increased, that is, tasks that normally were performed by staff specialists or managers, SUCll as administration, budget work, planning, quality work, customer contacts etc.
The amount of developmental work and problem solving also increased.
Thus, the work role changed from a narrowly specialized person to an
all-round worker and the competence profiles were more varied. This
result was valid for both production and service companies. All different kinds of jobs at the first leve l - in factories, shops, banks, insurance
companies, consultancy finns etc - seemed to bcome more complex,
more information-intensive and more varied.
From the perspective of the individual, the change meant both a need
for new competence and an increasing autonomy or discretion at work.
From the perspective of the organization the change raised demands on
formal delegation of both work tasks, responsibility and more
resources.
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The ehanges for IDeal managers
The strongest pressure for change connected with decentralization processes concerned local managers. These managers were typicalIy
responsible for profit at the local business level. Sometimes, they were
first line managers or supervisors but more often they worked one or
two levels up in the organization. They met considerable changes in role
expectations as weIl in the demands for new competence. The role
models were often describe d as "general managers" or "entrepreneurs".
They were different from the classical generalist managers in the sense
that they were always in direct contact with the production or business
performance. They were hands-on managers with the competence
profile of a CEO.
This also meant that they becarne responsible for a wide range of tasks
that earlier had been performed within central staff functions. Frequent
examples were the budgets and accounting of the unit, human resource
management, marketing and customer contacts, quaiity control, rationalizations, and business development.
This change resulted in an integration of econornical and operational
responsibility. Furthermore, this generalistic view linked to a direct
operative influence also created practicalopportunities for strategic
decision making and strategic change.
From the perspective of the individuals, the managers clearly met both
increasing demands and, a new and difficult situation. However, on the
positive side, there was a sense of freedom, an increasing knowledge
about all aspects of the business and its environment. The individual
managers also reported a rapid development of competence.

The threat against middle management
Data also showed that decentralization processes lead to a changed situation for one or several levels of middle management, a change that
sometimes was of a less positive nature. The need for middle management was reduced. Their professionai competence was questioned and
their field of responsibilities was hollowed. This situation occurred for
several reasons. As work, decision-making, authorities and new
eompetenee, developed at the loeal business level, the need for "extra"
input in tenns of deeision-making by superiors was redueed.
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Furthermore, as the communication could flow directly from the local
level to top management, the need for intennediate information processing was reduced. In other words, the value added from middle
managers was reduced.
From the individual's perspective this situation also called for new competence or ways to handle the situation. From the perspective of the organization, plenty of support was needed. However, my impression is
that the awareness of this less positive side of decentralization processes
was limited.
Even though positive outcomes of the situation could occur, (they could
get other, more interesting jobs, or they could devote more time to development projects), quite a few managers seemed to be left out in the
cold. In those cases where persons in the organization were questioned
but not clearly asked to leave or change behavior, there seemed to be a
high risk of destructive power conflicts, and efforts to hinder the decentralization process.

Staf! specialists in new roles
Decentralization processes also created a pressure towards a changed
role and competence profile on behalf of staff specialists. The role
model for the staff specialist was a change towards a consultative role.
From an organizational perspective this meant a somewhat different
resource allocation and a "new" way to try to generate specialized
knowledge in various areas.
The development of new knowledge and/or innovations that required
specialist competence was initiated at the local, operative level, and staff
specialists were involved at the discretion of the business units. In some
cases this even lead to a physical reallocation of the staff specialists to
the locallevel. Centrally initiated development projects, on the other
hand, received relatively less attention.
Furthennore, the way of transferring competence from specialists to
local decision makers changed. The intemal contract (even though
sometimes based on estimated prices and costs) was used more often
than the hierarchical modes of transferring knowledge, i e via regulations and standardized recommendations.
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From the individuals' perspective the reactions to this change were
mixed. On the one hand, some individuals looked forward to the challenges and to the increased possibilities to see their suggestions eventually being put into use. They appreciated the contact with the business
and local operations. On the other hand, some staff specialists were
afraid of the perceived loss of status, and of the risk of missing frequent
contacts with other specialist colleagues.
Regardless of which category the individual belonged to, he or she
needed training for a consultative role. New fields of competence for
these staff specialists were for instance marketing of service, pricing
and how to compete on the consultant market. Unlike the established
consultant firms, these specialists were untrained in their roles as consultants. Unfortunately, their need for role training and new competence
was sometimes neglected, which eaused several intemal problems. Local
managers were sometimes irritated that "the old central bureaucrats"
were not able to change.
The changes for top management
When it came to the role of top management in a decentralizing organization, the empirical results took a somewhat surprising tum. On the
one hand, interviews with top management showed that they felt to be in
absolute control, and that their own status was maybe even higher than
before. They also saw themselves as taking the initiative and authority
concerning strategy and goal formulation. On the other hand, there
were some indications that the decentralization process, through its upgrading and increasing autonomy of the local business units, could,
rather effectively, screen off top management from the actual business
and operations. As several functions and responsibilities were allocated
to the local business level, practical conditions were created to innovate,
try new markets, products and technologies, and, in short, to create new
business.
Top management could face a problem keeping themselves in contact
with different fields of business. The decentralized organization stimulated the build-up of business related competence on the part of local
managers. No mechanisms seemed to secure a natural build-up of the
competence of top management. Accordingly, there was some evidence
that top management's initiative in strategy and goal formulation processes were reduced. Strategic initiatives, nonnally must build on competenee about the business concemed.
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Does this mean that top management is less important in a decentralized
organization ? This is certainly not the case. Paradoxally, those organizations that seemed to be most successful (although the notion of course
is hard to define) were those with both a strong top executive management and a far reaching decentralization.
Clearly however, the tasks and the role of the executive management
also have to change, when organizations change. Decentralization calls
for changed mechanisms to keep top management anchoraged in the
core business, and to allow them to build up continuous competence.
New forms of leadership, which harmonize with far reaching decentralization could be to develop:
- evaluation (also in qualitative terms) of different actions
taken on the locallevel.
- support and sparring, based on a dialogue rather than
traditional top-down authority.
- economical control (as before).
- good conditions for spreading ideas throughout the network.
Position/Professional Category

Type of Change

Front Line Personnel

All round job design calls for
all round competence.
Problem-solving and innovative work.

Local Managers

Generalist managerial competence.
Entrepreneurial job design..

Midd1eManagement

Often questioned.
Value added from middle
managementreduced.

Staff Specialists

Internai or externa! consulting.
Consultancy skills needed, plus
knowledge about local business.

Top Management

New mechanisms needed to cope with
decentralized organization, e g
evaluation and strategy
formulation based on local business.
Spreading of ideas across units.
Networking.

Table 12.3. Changes in work roles and competence profiles for different actors in the companies studied. (Component C in figure 12.1).
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The importance of changes in roles and competence profiles
In summary, the changes in the different professional working roles are
closely interrelated. Imbalance between the roles can delay decentralization processes and/or reduce their effects. The situation becomes ambiguous, for instance if staff specialists keep on sending out directives and
regulations when local managers try to act as "autonomous entrepreneurs'', Failure on the part of top management to adjust to the "new"
roles of local business units, can decrease the organization's possibilities
to benefit from interesting local strategic initiatives, and thus reduce the
positive effects of the decentralization process.
Data even suggest that decentralization processes work through the
changes in competence and working roles. From this it is also possible
to draw another conclusion. Namely that an important way of implementing decentralization processes can be to reinforce changes in
working roles and competence profiles at the individual as well as the
organizationallevel.

12010 The Change Processes: Unstructured and Varied
The highlighting of the different components that interact in a decentralization process can also help to understand some further empirical
results that were generated from the study. Research question B, conceming to what extent decentralization processes were carried through,
and what fonn the change processes were taking, resulted in a mixed
and varied picture.
The change processes were shown to be very unstructured and could
"pop up" at almost any organizationallevel. Initiative to the change
could come from the local level, from top management or from any
person who seemed interested. More specifically, I could distinguish
four different change pattems that could occur:

Decoupled decentralization 2
Decentralization did not penetrate the organization, neither from the top
and downwards, nor from the bottom and upwards. Decentralization
processes could take place at different hierarchicallevels, at different
times, and often independent of each other. Personal initiatives and
knowledge about the change mechanisms seemed to be crucial.
2 The notiondecoupledfromWeick (1979).
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Partialdecenualhation

The empirical study indicated that it would not be possible to make a
statement about any "average" degree of decentralization in an organization. Local business units could be more or less decentralized, regardless of official organization policy, and regardless of what was
being done in other business units. Far reaching changes could be
partially taking place, even in companies which otherwise were not
especially decentralized.
Again, personal initiatives were of major importance, and it was interesting to note to what extent it seemed to be possible to change the
competence level, the working procedures or even the organization
philosophy without asking for permission at the head office.
Selective decentralization 3

Furthermore, even in organizations where decentralization processes
occurred in "all" local business units, the actual decentralization profiles
varied between the units. That is, business units that officially had
roughly the same status, the same tasks and the same core technology,
could nevertheless differ in terms of what responsibilities were being
delegated (and accepted).
Again, personal initiatives and personal competence were crucia1. Some
local managers were very keen to create autonomy, and almost avoided
all involvement from the headquarters. Other local managers were not
equally interested in taking responsibility, and therefore preferred to let
central staff specialists perform certain tasks as before.
Two perspectives on decentralization

The change was perceived differently by central policyactors on the
one hand and by local business actors on the other.
At the local business level, decentralization was perceived as a tool to
increase efficiency, for instance by changes in work procedures or customer contacts. Accordingly, the decentralization was built from the
business and the operations, starting with the individuals involved. The
gains from autonomy, flexibility and less bureaucracy were being
stressed.
3 Jennergren (1981).
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At the central policy level, decentralization was seen as a general policy,
a process starting from the top management. At the policy level the
structural and ideological aspects were stressed, (such as redesign to fit
the environment and development of human resources). The importance
of central controI to compensate for local autonomy was also stressed.
Decentralization processes, thus created and accentuated a difference
between local and centrallevels of the hierarchies. This polarization can
also help to explain some of the phenomena discussed above, for instance the risk that top management could be screened off from all
operative business matters.

12.11 The Effects of Decentralization Processes
What effects of decentralization did the empirical study indicate? First,
no "final" effects can be discussed, since all the companies studied were
somewhere in the middle of the process. No organization claimed that
they could see what long-term effects the change could lead to. The
main impression, however was very positive. Some of the effects that
could be traced (although not strictly proven) were:

Market orientation
There were better contacts with customers and better information about
market conditions. This, however, could also have psychological drawbacks sometimes. Bad news about the markets was also received more
quickly. Losses, worries and crises affected local managers and employees more directly, which could lead to a sense of crisis.

Better working conditions and company elimate
The working conditions improved due to more demanding all round
jobs. This could create an advantage in recruiting new managers or
employees. It was possible to offer more interesting jobs, with good
possibilities for personal development.
On the other hand, the relatively fewer hierarchicallevels made it
difficult to offer promotion. New attitudes and new kinds of reward
systems were called for, which made it possible to reward initiatives,
competence and increased responsibility, rather than formal position.
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Another drawback that was observed was, (somewhat paradoxally) the
risk of losing competent managers or employees, due to their growing
competence. The explanation was that competent persons became attractive for competitors and professional recruiters.
Furthennore, the decentralized organization could give an excellent
training in entrepreneurship. The step to start a business of your own
was not very far away, especially in industries where barriers to entry
into the market were low. As one manager put it: "The decentralized
organization fosters its own competitors".
Inereased eost effieieney
Cost cutting at the local business level was stimulated, with many more
persons taking interest in the economical side of the business. More
appropriate allocation of resources was also stimulated. Money that was
originallyaimed for one destination could be reallocated to another, at
the discretion of the local management. Fewer manageriallevels and
less bureaucracy also made cost rationalizations possible.
Inereasedinnovativeness
Creativity and problem solving was stimulated at the local business
level. The holistic view and the control of resources made innovations
possible at the local business level. More people from different professions became involved in innovative work. Innovations were better
linked to the markets and customers. On the other hand, some managers
were concemed about the classical problem with a decentralized organization - what about long term development?
The decentralized organization was therefore sometimes balanced by
central development staff. However, this mixed solution did not seem to
be altogether beneficial. Centrally initiated projects bad in some cases
clear difficulties to become implemented in the local organization. It
was difficult for central specialist staff to benefit from the competence
that - to an increasing extent - was built up at the locallevel.
A few companies therefore, tried new forms to stimulate long-tenn
innovation. One way was to change the evaluation system, so tbat not
only short tenn financial results were regarded, but also qualitative,
competence-fostering and long-tenn oriented aspects. Another way was
to work via intemal networks, to secure the spreading of ideas.
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Each of the effects stated above is obviously potentially important, but
data were far from rich enough to claim that these effects were actually
positive for the company as a whole. Every one of these effects could in
itself almost deserve a research project. Therefore, I would like to
stress the need for further research in this area. Although this project
has produced some knowledge about the actual mechanisms in
decentralization processes, their efficiency is far from proved.

12.12 Concluding Remarks
As can be noted from the discussion above, the empirical findings are
related to earlier theories in some aspects, especially in the descriptions
of the formal changes connected with decentralization processes. (component A). Some aspects that the empirical work emphasize in supplement to the prior research are the following:
The study has emphasized the importance of changes in work roles and
competence profiles, not only on the work floor, but throughout the
organization. Five role pattems were specified, each one with a different content (section 12.9 above).
The results also indicated that decentralization processes lead to same
basic changes in attitudes and priorities. Markets are preferred to hierarchies, all round jobs are preferred to narrowly specialized jobs and
small scale operations are preferred to large scale operations. In general, the build-up of resources, as well as competence and autonomy is
taking place on the local business level, often at the expense of middle
management and staff specialists. In other words, the organizational
"value added" is conceived to be relatively lower at the higher hierarchical levels .
Altogether, these changes in roles, competence profiles, attitudes and
priorities can be seen as the software of the change. (The formal
changes in authorities, and formal restructuring of the organization
could be regarded as the hardware). Knowledge about these intemal
processes (the software) is important for at least two reasons. One
reason is that the result can be new ways of promotion and/or directing
careers, different job designs at various organizationallevels. The
changes can thus affect the conditions and the quality of work life in
general.
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The other reason is that these processes probably are decisive when it
comes to study efficiency in the decentralized company. Efforts to
"measure" only efficiency looking at the formal structural change would
probably not be successful, since it is the actors inside and outside the
organization that eventually detennines the outcome.
The roles, priorities, attitudes, and above all the competence structure
could probably determine the success or failure of the organization, and
must accordingly be taken into account. This study also raised the question about the change in top management behavior as a result of decentralization. Theories about decentralization have traditionally focussed
on the need for a selective balancing of local autonomy and strategic
control from the top management, where the top management's strategic
initiative has been beyond question. The empirical results show the need
to also re-define top managements role. A closer dialogue between top
management and local business units is needed, as well as more qualitative and substantial evaluation systems and more horizontal networking inside the organizations.
Future research is thus, higly needed. I would especially welcome research on the leaming process of decentralization, about the possible
effects on efficiency and effectiveness, and on leadership in a
decentralized organization.
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Bilaga 1

Om delresultat I - decentraliseringens innebörd
Bilaga till metodkapitlet
I metodkapitlet diskuterades hur tolkningsprocessenmed en "Grounded Theory"-ansats
kan liknas vid en lärprocess, där gradvis insamling och systematisering av kunskap
inom ämnesområdet äger rum tills "mättnad"är uppnådd. Därvid diskuterades också
hur med nödvändighet delar av tolkningsarbetet/lärprocessen sker via indirekt lärande, t
ex genom jämförelser, iakttagelsereller kritiska händelser som kompletterar eller går
utöver det formaliserade tolkningsunderlaget (t ex i fonn rena intervjudata).
Detta innebär, som också diskuterades,att ett delresultat antingen kan vara baserat på
hög frekvens (dvs beskriva uttalanden, åtgärder och händelser som är vanligt förekommande), eller kan baseras på ett mindre antal observationer (lägre frekvens), vilka kvalitativt tolkas och granskas mot bakgrund av helheten och mot bakgrund av andra data.
Resultat av det senare slaget tenderar att bli problematiserande,och fönnår fånga tentativa eller oväntade effekter. Resultat av den förstnämnda typen (hög frekvens) blir
däremot mer renodlat deskriptivaoch avrapporterardet som är vanligt förekommande
eller "synligt för många". Gränsen mellan de två resultattyperna är i viss mån flytande.

Ett resultatbaseratpå högfrekvens; exempelpå tolkningsunderlag
I denna bilaga kompletteras metoddiskussionen genom en praktisk typfallsillustration
av hur indikationer i dataunderlagetkan urskiljas och sammanställas när resultatet
baseras på "hög frekvens". Som illustrationsexempel har jag valt delresultatet 1 i kapitel
3 - den empiriska bestämningenav åtgärder och aktiviteter som i de studerade företagen
förknippades med decentraliseringsprocesser.
Delresultatet var av högfrekvenstyp - trots variationer i detaljerna var "åtgärdspaketen"
påfallande lika, och modellens komponenter återkorn i företag efter företag. Tolkningsunderlagetvar oftast explicit och inte alltför svårt att kontrollera (t ex samstämmiga
direkta uttalanden, formella beslutade organisationsdiagram, ändrad arbets- och
ansvarsfördelning eller beslutsprocesser, rent fysiska förändringar som omflyttningar,
omgrupperingar etc.)
Av utrymmes- och anonymitetsskälredovisas i denna bilaga komprimerade
sammanställningar av illustrativarådata redovisas från fem av de 42 företagen.
Sammanställningensyftar till att visa det principiellatillvägagångssättet när data har
tolkats och sammanställts, och att ge förståelse för hur empirisk mättnad kan växa fram.
Komponenterna i den empiriska modellen var som framgick i kapitel 3 nio till antalet I
textmaterialetnedan har indikationerpå de nio komponenternamarkerats enl följande:
Uppdelning, avgränsning
Helheter, överblickbarhet
Indelningsgrund marknad
Resultatansvar
Tvärfunktionellt ansvar
Delegering
Målstyrning
Färre hierarkiska nivåer
Intern avreglering

U
H
M
R
T
D
MS
P
A
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1. Högteknologiföretaget II:
10 intervjuer, 4 informella kontakter, årsredovisningar, produkt- och företagsmaterial,
organisationspolicy, kvalitetsprogram, teknikutvecklingsprogram, ip; s personliga
dokument, tidningsartikel.
Vid undersökningstillfållet var Högteknologiföretaget II inne på sitt sjunde
verksamhetsår. Företaget hade bildats genom utbrytning av divisioner ur en större
moderbolagsorganisation, kompletterade genom förvärv av ett par högteknologiföretag
på den öppna marknaden. Samtliga divisioner hade en högteknologisk kärna, vilka dels
bedömdes vara intressanta att särbehandla, dels bedömdes kunna ge synergieffekter och
intressanta kombinationer i en gemensam företagsgrupp. Vid intervjutillfållet hade
företaget 12 divisioner, var och en med separat affärside. och självständig ställning som
bolag inom företagsgruppen. (U, H, R, T, D, MS) Bolagens storlek varierade från ca
30 anställda till ca 500, de flesta bolagen hade 100-200 anställda. Avskildheten och
autonomin i varje bolag bedömdes vara hög: (U, H)
"Det som är särpräglat för vår organisation är att delarna är så separata. Om de bröts
upp till helt självständiga bolag, skulle inte så mycket hända.
bolagschef 2
tf

Delegering av helhetsansvar
Varje bolag leddes aven VD, till vilken ett "komplett" ansvar för verksamhet och
ekonomi hade delegerats, dock med vissa inskränkningar. En bolagschef med 30
anställda redovisade sitt ansvarsområde (H, R, T, D, MS) :
"Vi (bolagschefer) är självständiga: operativt, dagligt, och vad gäller budget,
förvaltande alltså. Ansvaret omfattar (efter kontrollfrågor): personal, rekrytering,
lönesättning, kunder, nya produkter, nya leverantörer, egen balansräkning, realistisk
resultaträkning). Viss centralisering förekommer dock, beslut om förvärv, eller
inkråmsförvärv skall fattas av vår styrelse. Då får vi beslut den 18 november i höst och
då är förstås loppet redan kört. Jag får inte heller investera över 20000 kronor vad
gäller inventarier, kontorsmöbler och sådant. Det skall upp på moderbolagsnivå. För
PC-utrustning gäller samma sak. Men vi har egna datorer i alla fall. Däremot köper jag
demonstrationsutrustning, förbrukningsvaror, anställer personal och binder företaget
för stora belopp genom olika kontrakt. Inga begränsningar där, inte".

Försök till avbyråkratisering
En uttalad strävan från ledningens sida var att hålla organisationen obyråkratisk och
med låg formaliseringsgrad. På huvudkontorsnivå fanns en 5 personers specialistgrupp
(informationschef, kvalitetschef, personalchef, ekonomichef och teknisk samordnare)
övrig specialistkompetens var utlokaliserad per bolag (A, H, R, T). VDs kommentar:
"Visst blir det dubbelarbete på enheterna. Fakturering, ordermottagning, viss
dubblering av teknik:, data- och utvecklingsutrustning får lägre beläggning. Detta ger en
konstaterbar merkostnad. Det blir även fler ekonomi/redovisningsansvariga och
inköpsansvariga. Men det blir också kostnadsmässiga fördelar. Arbetstiden jagas bättre
på var och en av de lokala specialisterna. Varje VD ser om de jobbar. Specialisterna får
närhet till balansräkningen - ser förfallna kundfordringar, lagerhantering, hur flödet
genom verksamheten är organiserat. De ser misskötta kunder och fel i verksamheten. "
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Problem detection" blir mer aktiv och de jobbar med rätt frågor. (R, T) De permanenta
effekterna är än viktigare: Helt avgörande är motivation, känslan för business,
innehållet i arbetet m m. Vi kan mäta ekonomin i termer av sjunkande personalomsättning. Folk blir allround. Därför kopplas kompetensen bättre till verksamheten
(jämförande intervjuer gjordes med bolagschefer och en loka! specialist) (T, D, H).
"Några gemensamma instrument har vi dock: en referensmodell för produktutveckling
med vissa hållpunkter då vissa saker skall verifieras. Hård styrning? Nej det är bra att
ha ett gemensamt språk. Vissa mål kontrolleras genom ett kvalitetsprogram; leveransprecision, garantitider, fakturering och kundorientering. (MS)"
Två bolagschefer kommenterade det tvärfunktionella ansvaret, lite olika:
"Men är det inte en nackdel att ha 15 små ekonomiavdelningar? Vi är på gränsen till att
vara för små. Vi har ju 3 administrativa personer och är bara 30 personer totalt i
bolaget. När vi lever i ett sådant kommunikationssamhälle ? VD menar att det lönar sig
med verksamhetskopplad administration. Det kan vara rätt. Men man måste dock passa
sig för professionella verbaler. Effektivitet? Jag har egentligen inte någon egen
uppfattning. Bara vet att det finns bra teknik som kan hjälpa till.
bolagschef 1
"Jag är övertygad om effektiviteten i det här. 35 personer skulle inte kunna göra mer än
vi gör Oln de vore inordnade i storföretaget. Scale of economy skulle ju tala för
stordrift, men betyder ju också att splittring av resurser bara är ett problem när skalan är
kritisk. Vi jobbar ju med konsulting, innovation, och teknikutveckling. Vi jagar
prestationer och ideer. Vi behöver se helheten i varje projekt. Slå ihop 500 konsulter
går aldrig. Kunskapsföretag har kanske särskilda småskalfördelar?" (U,H, T)
bolagschef 2
Trots att samtliga intervjupersoner gav uttryck för att betydande
avregleringlavbyråkratisering hade ägt rum, framfördes också vissa klagomål över
förekomsten av missriktad och hindrande central byråkrati, främst då som en kvarleva
från det gamla moderbolaget. Ytterligare avreglering skedde också på initiativ från de
lokala bolagen/enheterna: (A, T)
"Jag anser inte att jag skall lämna mer information till moderbolaget än jag behöver
själv. Mata kvarnarna som mal är inte något självändamål".
bolagschef 3.
Administrations/ekonomi/personallinformations-ansvarig på ett av bolagsdivisionerna
berättade hur hon dreven egen kamp mot "byråkrati" som hade resulterat i ett friavtal
som stipulerade att bolaget 2 slapp följa vissa rapporterings- och statistikrutiner som
man uppfattade som tidsödande och oviktiga. (redovisades även i kapitel 4.2)

Om marknadskontakten
(M) VD menade att decentraliseringen även syftade till att öka marknadsorienteringen.
Detta både bekräftades och ifrågasattes på lokal nivå. I formell organisatorisk mening
var bolaget marknadskopplat: (M, H) (formell organisation och divisionsindelning):
"När vi skulle välja marknadsorientering eller teknologiorientering försökte vi välja
båda. Men marknaden ligger i första hand - bolagen är organiserade kring marknaden,
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ett bolag kring varje nisch. En tekniker kan ju låsa sig kring en teknik. Man ser alla
tillämpningar av den, men inte att kunden som har kvar sitt behov kanske blir erbjudna
samma nytta med en annan teknologi" (M).
"Marknadsföringen är också decentraliserad. Vi (inom x-bolaget) som är duktiga på
marknad tycker att mer kunde göras centralt. Teknikerna styr utvecklingen i de andra
bolagen. Om det kom en central expert som hade analyserat min marknad skulle jag
lyssna djävligt noga. Men de kunde ju också samarbeta med oss, resonera tillsammans
om en vision. Experten kan ju inte kunna åstadkomma någonting själv. (M)"
"En del av de lokala enheterna är ju själva duktiga på marknadsföring . X -divisionen är
mycket duktiga. Har slagit sig fram till 40-60% på men marknad globalt, med hård
konkurrens"
bolagschef 3.

Decentralisering inomproduktionen
Inom bolagen/divisionerna förekom vidare decentralisering och delegering: exempelvis
i form av utbrytning av projekt, med självständig projektledare och resultatansvar per
projektbudget (verksamhetsrelaterade kostnader och intäkter, ej egen balansräkning och
ej kostnader för del i fastighet) . Inom en produktionsanläggning bedrevs försök med
utbrytning av arbetsgrupper med breddade och roterande arbetsuppgifter inom en
tidigare enhetligt styrd produktionsapparat, en modell som avsågs tillämpas i större
skala om utfallet blev lyckat.(D, T, R, U) Enligt en av teknikerna (som var mer kritisk
till ideerria om decentralisering som han menade var väl yviga, uppfattade istället
produktionsförändringen som mer framgångsrik:
"Jag vet inte om jag tror på organisationens förrnåga att påverka verksamheten.
Decentralisering - vad är det? ...Jo förresten, på ett sätt kan organisationen påverka.
Kontrollgruppen i produktionsorganisationen består av 4 tjejer. Där genomfördes en
omorganisation, de avskildes i en egen enhet och fick större inflytande. Det har blivit en
enorm skillnad, från en problemenhet till effektivitet och allt rätt på en gång, med
samma bemanning. Men det är långt ifrån managementflosklerna. Det är ju mitt i
verksarrmeten".(D ,U)

Enplattorganisation
Ett av dotterbolagen hade i sin tur decentraliserat efter fysisk ort, och "säkerställt
decentraliseringen" genom att bolagisera till mycket små bolag.
"De har i sin tur egen resultat och balansräkning. Vi har majoritetsägandet. De äger en
viss andel, vanligen så de också får någon ägarutdelning. De flesta chefer har
resultatbaserad lön på ett eller annat sätt. De rekryterar egen personal, har egen budget
och bestämmer om det mesta i sina projekt. (U, H, R, T, D, MS, A)"
bolagschef 4
En strävan var också att hålla organisationen i hela företagsgruppen "platt", i de
undersökta divisionerna oftast bara 3 chefsnivåer : VD, bolags-vd, och projektledare.
Inom produktionsorganisationen fanns tydligen ytterligare nivå
(arbetsledare/fabrikschef - data något ofullständiga) (P ,D).
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2. Monteringsindustrin
Tillverkningsföretaget AB tillhörde en stor svensk industrikoncern. Vid
undersökningstillfållet stod frågor om organisation och-personalutveckling högt på
dagordningen, och decentraliseringsprojekt drevs på flera håll. Efter intervjuer på
bolags- och produktdivisionsnivå, valdes två fabriker ut för närmare undersökning,
vilka drev decentraliseringsprojekt, med sinsemellan olika ansats.
Tillverkningsföretaget var ansågs även på bolagsnivå vara decentraliserat, i jämförelse
med tidigare gällande funktionsorganisation. En bolagisering hade ägt rum som en
juridisk bekräftelse och fortsättning på en tidigare divisionalisering, och ansågs bekräfta
divisionens ökade självständighet och kompletta marknads- och verksamhetsansvar.
(U,H,M,R,T,D,MS) Bolagiseringen ansågs av ledningen särskilt ha haft en viss
marknadsorienterande effekt; (M)
"Att bli ett självständigt bolag fick framför allt en kundeffekt
Man fick se om sitt hus på alla nivåer. Konkurrens från externa leverantörer blev
plötsligt tänkbar. Man var tvungen att satsa på leveranssäkerhet, kvalitet, pris,
flexibilitet. Förut hade produktionen haft en mer styrande roll. Det skall till en
attitydförändring för att ändra organisationen så.
(org. och personalchef, bolagsnivå)
Hierarkin inom bolaget bestod av följande nivåer (staber och specialistavdelningar
tillkommer) (sidomaterial: org. diagram, personalhandbok, konsulträpport).
Bolaget AB
Division
Produktdivision
Resu1tatområde
Produktornråde
Monteringsfabrik I och II
Fabrik
Avdelning
Arbetsledarornråde*
Personal/produktionsgrupp**
* end. i fabrik I
** end. i fabrik II

Officiell decentraliseringspolicy
Inom bolaget sökte man på en rad olika sätt driva organisationsförändringar. dels i fonn
av nya satsningar, dels i fonn av att äldre förändringsprojekt lyftes fram och utvärderades. Vid första intervjutillfållet hade ett informations- och kampanjpaket lanserats som
syftade till att (inom ramen för övergripande målsättningar) skapa utrymme för lokala
förändringsarbeten. (Kampanjens praktiska effekt ifrågasattes av vissa! bedömare, men
exempel fanns även på att programmen blivit startskott till förändringsarbete.)
Bland de officiella policymässiga målsättningarna kan nämnas: "att sätta kunden i
centrum, skapa meningsfulla arbeten, stimulera ideer, tillåta misstag, arbeta i små,
självständiga enheter, arbeta enkelt och smidigt, ha minsta möjliga byråkrati". (U, D,
M, A, P )(Kringdok: kampanjmaterial och officiell personalpolicy).
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Avsikten var att lämna utrymme för lokala förändringsansaterinte att marknadsföra
standardiserade lösningar. Likaså betonades betydelsen av att lämna utrymme för
individuella olikheter: "Det är viktigt att varje individ får växa i uppgiften i sin takt".
Man framhöll också att förändringsarbete skulle betraktas som en process, ej en färdig
lösning. "Vissa perioder sker stagnation men utvecklingen måste skjuta fart igen".
"Det viktiga med satsningarna är att de skall syfta till att förändra arbetsinnehållet, öka
frihetsgraderna och minska byråkratin... En plattare organisation... och att fler får
stimulerande uppgifter och ökande kunskaper. Detaljerna kan ta olika form".
(P,A,D,T)

Pers. och org. utvecklingschef

Två fabriker
Efter intervjuer på bolags- och divisionsnivå. studerades två fabriker närmare,
monteringsfabrikerna I och II. Fabrikerna tillverkade samma produkt (men olika
modeller), hade likartad produktionsteknologi, och likartade organisatoriska
förutsättningar. Båda fabrikerna låg "längst ned" i hierarkin, och präglades av starka
interna beroendeförhållanden. Fabrikerna låg längs ett flöde, varför de var beroende av
inkommande material och komponenter från inköpsavdelningareller tidigare
tillverkningsled, och utgående produkter levererades internt till vidare montering eller
säljorganisation. Fabrik I var väsentligt mycket större än fabrik Il, I båda fallen syftade
förändringsarbetet till att skapa ökad autonomi på lokal nivå i produktionen, genom
administrativ och fysisk avgränsning av arbetsområden, (U;H) men de två
"systerfabrikerna" hade valt olika tillvägagångssättoch tidpunkter för genomförandet.
I monteringsfabriken I satsade man på decentralisering/organisationsutveckling genom
uppdelning i självständiga arbetsledarområden,och genom utveckling aven ny, kraftigt
uppgraderad arbetsledarroll. Denna utvecklades dels genom formella förändringar i
befogenheter och arbetsuppgifter, (D) dels (och kanske framför allt) genom ett
omfattande utbildningsprogram (intervjuer med företagsledning, utbildningsledning och
arbetsledare, samt stabsspecialist) (sidodokumentation i form av visst kursmaterial, ohserie. Separat fallstudie skrevs, vilken publicerades i annat sammanhang.)

En ny arbetsledarroll
Målet var att arbetsledaren skulle vara lika kompetent som en självständig företagare och med vissa begränsningar ha befogenheter som en sådan. (H,R,T,MS,A) I
utbildningsprogrammet som löpte över ett års tid (betald arbetstid) förändrades
arbetsledarnas kompetensbas. Dels gav utbildningen fackkunskaper inom bl a
produktionsteknik, datateknik, persondatoranvändning, matematik, kapitalrationalisering, arbetsorganiation, ekonomi, administration ro m. Dels gavs personlig
träning i ledarskap, personlig utveckling och i en företagarroll.
Formellt, enlledningsbeslut (interndokument)delegerades följande
arbetsuppgifter/ansvarsområdentill arbetsledaren efter genomgången utbildning:
Resultatansvar och ansvar för produktivitet och kvalitet
Förhandling gentemot nästa led i produktionen som är beställare och kund.
Frihet att uppnå överenskomna mål efter eget gottfmnande.
Nyckelroll i kontakter med överordnade, kolleger, kunder ffi fl i
frågor som rör den egna verksamheten.
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- Beslut över de specialistinsatser som påverkar hans resultat.
Ansvar för avdelningens utveckling. Medverkan i rationaliseringar

Resultatansvaroch målstyrning
"Resultatansvaret" innebar ett utökat budgetansvar för intäkter och påverkbara kostnader, inte ett i företagsekonomisk mening strikt resultatansvar. (R) (avstämdes på plats
mot budgetdokument och arbetsledares personliga handlingsplan och uppföljning.)
Arbetsledarna (5 ip) själva ansåg i stort sett att förändringen hade fungerat väl, framför
allt nämndes att deras självförtroende hade ökat, liksom modet att ta initiativ, och att de
möttes med ökad respekt av kolleger och överordnade, exempelvis framhöll en
arbetsledare att "Vi arbetar med målstyrning i stället för detaljstyming. (MS) Man får
genom utbildningen råg i ryggen, mod, kreativitet, men också en kritisk inställning.
Man ställer ju andra krav".
De begränsningar som fanns uppfattades av ip inte som problematiska:
"Vi har vissa ramar. En påtaglig sådan är själva verksamheten. Vi gör x-produkter här.
Man kan inte plötsligt börja tillverka något annat. Likaså finns det vissa begränsningar
när det gäller rationaliseringar, investeringar och risktagande. Sådana begränsningar
skulle kanske inte en riktig företagare ha. Sådant som gäller för företaget som helhet
måste man ju respektera. Men det vi har lärt oss är att ramarna inte är så trånga som
man ofta tror".

Vidaredelegering
De framhöll också att de i sin tur delegerademer till sin personal, i takt med att de själva
engagerade sig i svårare arbetsuppgifter: (D) "Mina medarbetare är positiva. Jag
delegerar mer nu och informerar bättre. Och det blir fler som ställer upp och gör det där
lilla extra när det bränner till. Förr rotade jag i allting själv. Jag trodde nog inte att de
var intresserade."

Specialisterna påverkas
Samtliga intervjupersoner berörde också hur det "kompletta"verksamhetsansvaret
påverkade relationen till specialiststaber som man anlitade vid behov. (T)(Att få denna
rollförändring att förändras sågs dock av 3 arbetsledare som ett större problem än
väntat).
"Den viktigaste skillnaden gentemot hur det var förut är att nu pratar arbetsledaren
samma språk: som specialisterna och är mer jämställd med dem när det gäller
kunnandet Det innebär att han blir en kvalificerad samarbetspartner som inte riskerar att
bli överkörd".
"Däremot är det inte så att arbetsledarnaplötsligt har tagit jobbet från specialisterna.
Tvärtom blir det kanske fler uppdrag om arbetsledaren självmant tar initiativ till t ex
rationaliseringar."

Fabrik!!
I Monteringsfabriken il hade man istället för att utveckla arbetsledamivån eliminerat
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densamma, (avdelningschef med ansvar för ett ID-tal grupper var "närmaste chef') och
man delegerade istället direkt till arbetsgrupperna, inom vilka arbetsuppgifterna
fördelades efter rotationssystem. (D ,T) Förändringen hade initierats flera innan de
"officiella" förändringspolicies som nu etablerades inom företaget Erfarenheter av
förändringsarbetet var goda, produktivitets- liksom personalmässigt.
För att kunna utvärdera gruppens prestationer hade man enats om ett mått på
produktivitet som också användes vid lönesättning baserat på vissa påverkbara
kostnader, till vilka bl a räknades (avstämdes på plats mot löneberäkningsdokument,
budgetdokument):
lagerkostnader, kapitalkostnader,
vissa löner, övertid
underhåll
städning
verktyg
förbrukningsvaror.
Det formella resultatansvaret (baserat på förädlingsvärde) hade delegerats till
fabrikschefen, inte till arbetsgruppen.
Kontakten med den interna kunden (företagets marknadsavdelning), hade utvecklats,
ambitionen var att alla anställda i olika sammanhang skulle träffa kunden. (M)
Kontakten med slutkunden var dock dålig även om försök gjorts att förbättra detta.
Inköpsavdelningen låg också inom företaget, varför möjligheterna att påverka
inköps sidan var begränsade.
Trots det kunde betydande ansvarsbitar inom ramen för produktionen delegeras till
gruppen och avdelningen, och organisationen var "avancerad" i förhållande till fabriker
med liknande teknologi. Exempel på arbetsuppgifter som ingick hos en vanlig
operatörsbefattning (och som individen kunde välja att fick gå in i efter viss utbildning
och mot ett kompetenslönepåslag för olika block) var:
Planering och uppföljning av produktion, materialbeställningar och transporter,
attesträtt av verktyg och förråd, iordningställande och underhåll av maskiner, tids- och
antalsrapportering, hantering av störningar och problem, reparationer,
förslagsverksamhet, Bemanning, arbetsfördelning, övertider, kvalitetsfrågor:
kassationer och justeringar, kontroll och mätning, uppföljning och åtgärder, Medverkan
i rekrytering till gruppen och introduktion av nyanställda. Rationaliseringar och
arbetsutveckling, lagerrationalisering. Medverkan i budgetarbete, särskilt vad beträffar
kostnader som de själva kunde påverka, se ovan. (T,H,D,M)

3. Serviceföretaget I
Serviceföretaget I bedrev service av jourkaraktär och hade kontor över hela landet. Vid
undersökningstillfållet initierades på ledningsnivå (vd och vice vd) en
decentraliseringsprocess. Indelningsgrunden för förändringen var geografisk
(regioner, områden, distrikt).
Decentraliseringen syftade till att ge besparingar i personalkostnader (genom
rationalisering i hierarki) och till att marknadsorientera organisationen "Det stora
företaget har blivit det lilla lokala företaget", skrev man i en företagsbroschyr. "För att
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kunna ge personlig service och sätta kunden i centrum måste man ha närhet till sin
marknad. Genom vår nya decentraliserade organisation är vi i ännu högre grad ett lokalt
företag".
Genom målstyrningsprinciper ville man också förbättra ledningens kontroll över
organisationen. På koncernnivån hade regionala divisioner urskiljts, med aktiebolags
status, resultatansvar och tvärfunktionella befogenheter - med undantag för ett litet antal
övergripande policymässiga restriktioner.(U,H) Inom regionsbolaget drevs
.,
decentraliseringstankar vidare, med uppdelning i affärsområden med ställning som
1
resultatenhet. En mellannivå avvecklades steg för steg över en tvåårsperiod. (P) Ä ven
nya affårsideer startades upp i form av självständiga projekt, dock med andra vinstkrav.
(U ,H) Regionbolagsledningen sökte också verka för decentralisering på lokal nivå,
med förändrade arbetsuppgifter för arbetsledare och personal (O, T).
På verksamhetsnivån studerades ett konkret exempel på decentralisering, i ett av
företagets distrikt (dock, visade det sig, oberoende av ledningsnivåns aktiviteter).
Distriktskontoret som i de flesta fallen var små 10-30 personer) urskiljdes som naturlig
minsta enhet, lämplig för autonomi. Till distriktschefer delegerades:, försäljnings- och
kundansvar (ref mot tidigare kund), vidgat chefs- och personalansvar; arbetsledning,
anställning, förhandling med facklig motpart, budgetansvar (tämligen komplett
resultatansvar, ej större investeringar). (U,H,M,R,T,D,MS) Viss centralstyrning i
teknikfrågor, p g a beroende av gemensam teknologi. Inom lokalkontoren uppgav
cheferna att även personalen fått nya arbetsuppgifter (ref.int personalrepresentant),
förändringarna på denna nivå föreföll dock vara mindre omfattande. I de studerade
distriktskontoren förändrades inte arbetsledarrollen, utan arbetsledaren hade i två fall
avskaffats (P). Hur den nya organisationen påverkade personal- och
arbetsledningsnivån stod vid det aktuella tillfället under debatt och olika lösningar
förespråkades eller prövades i olika kontor.

4. Varuhuset I
2 x 1 + 1 int (2 års mellanrum) 2 informella samtalskontakter
div. företagsmaterial (policy- resp reklammaterial), årsredovisningar, personaltidning,
tidningsart.
Inom varuhuset hade under en följd av år olika avdelningar och enheter successivt
avgränsats till divisioner med ökande autonomi, basen rör indelningen var olika
varuområden/produktområden. Flera av divisionerna bolagiserades gradvis, så
småningom att även omfatta staber.
"Valet att divisionslisera är i linje med vår decentraliseringsfilosofi. sade VD. Det är ett
sätt att stärka resultatorienteringen. Varje enhet har både intäkter och kostnader och
styrs mot väl defmierade mål, såväl ekonomiska som kvalitetsmässiga. Därmed kan vi
också mer medvetet arbeta mot gemensamma mål.(R, MS) Fördelarna är också, att vi
nu utnyttjar den dynamik som finns i små enheter med allt vad det innebär av lokal
marknadsanpassning och egna initiativ.(U, H, M, D) Förhoppningen är att det skall
fortplantas i hela organisationen."
Att sprida ansvaret längre ut i organisationen och stärka resultattänlcandet, beskrevs
också i personaltidningen som decentraliseringens syfte.
Inom divisionerna decentraliserades också vid det första undersökningstillfållet till
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avdelning eller arbetsgrupp (beroende på storlek). (U) Chefen fick i större utsträckning
personalansvar, resultatansvar, försäljnings- och inköpsansvar (med
inköpsavdelningen som motpart och stödfunktion.), (T, H) Datasystem utvecklades för
att ge varje avdelning/grupp informationssystem till stöd för olika typer av beslut:
bemanning, sortimentsplanering, kostnadskalkylering,utbyggt kassastöd. (D, MS)
Vid ett senare undersökningstillfålle (VD) hade ett ytterligaresteg tagits, och flera av
dessa avdelningar hade avknoppats till franchisingtagare (i några fall de tidigare
avd.cheferna,i några fall utomstående entreprenörer.) "Decentraliseringen var ett steg i
rätt riktning, men räckte inte fullt ut". Lönsamhet kräver ägande också."

5. Interna Servicebolaget
Intervjuer: VD, 2 avd chefer, produktionschef(intern kund)
2 arbetsledare, personalchef, 3 montörer, fackrep, ref. intervju konsult + div informella
samtal i samband med vistelse på ftg.
(sidomaterial: företagsinformation. produktinfonnation, tidigarefallstudiematerial,
budget-och kalkyleringsunderlag. Fallstudie/utbildningsmaterial publicerades separat)
Interna servicebolagetvar en sedanfyra år tillbakadecentraliserad serviceorganisation,
som bl a tillhandahöllkonstruktions- och underhållsservice inom ett industriföretag. Det
särpräglade med denna decentraliseringsprofil var att kunden var i första hand internt
definierad. Förändringeni servicebolagethade initieratsav att industriföretaget som
helhet hade omorganiseratsmed decentralisering och delegeratresultatansvarsom
grundprinciper. Varje produktionsenhetskulle efterliknaett självständigtföretag, och
svarade för sin egen resultat- och balansräkning. Försäljning och marknadsföring
flyttades också närmare produktionen och de centrala stabernaminskade.
(A,P,U,H,T,R,MS)
Denna omorganisationställde givetvisandra krav på de kvarvarande staberna.Tidigare
fanns flera centrala staber som utfördeen rad tjänster, alltifrån underhåll till produktionsteknik, och det var oförenligtmed decentraliseringstanken att centrala staber
automatiskt skulle kunna påföra de självständigaproduktionsenheterna kostnader för
underhåll el dyl, då detta skulle urholka självständigheten och resultatansvaret.
(A,T,R,)
Samtidigt var specialistkunnandet av avgörandebetydelseför organisationen, men
resultatenheternasbehov av specialkunnande var oregelbundetoch motiveradeinte stora
fasta kostnader lokalt. Därför skapadesInterna servicebolaget, ett affärsmässigt
"företagsliknande" men av moderbolaget helägt servicebolag uppdelati ett tiotalenheter
inom koncernen. (U,H)

Internaprisförhandlingar
Serviceenheternasålde med tillämpande av marknadsmässiga priser, serviceavtal
och/eller enstaka insatser, efter offert och förhandlingmed den interna kunden. (M)
Serviceenheternahade möjlighetatt i sin tur köpa upp tjänstereller materialpå den fria
marknaden, liksom att levereratill andra kunder på marknaden,och den interna kunden
hade rätt att träffa avtal med andra,konkurrerande leverantörer (vilketockså skeddei
viss utsträckning). (M)
"Gruppchefernai serviceenheterna hade ett komplett resultatansvar,personalansvar,
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kund- och kvalitetsansvar, ett ansvar som inte formellt men i praktiken ofta bröts ned
ytterligare på team eller montörsnivå. Även servicepersonalens ansvar breddades
således: att göra upp kalkyler och kostnadsuppföljningar att träffa avtal med kunden och
svara för leverans. "Det är inte alltid någon av cheferna är här men montörerna svarar
ofta själva i telefon och går ut och gör ett jobb direkt efter förfrågan". (T, D)
"Man får göra mycket bredare arbeten idag. Tidigare fick olika personer knappast röra
varandras anläggningar, det fanns specialister för allting, underhåll, mekaniker,
elektriker osv. Resultatet kunde bli dygnslånga driftsstopp." (T,H)
(montör).
Kunden bekräftade: "Det är viktigt att man som kund känner att chefer, eller t o m
ibland montörerna, har en befogenhet att förhandla. Säger de att de skall göra ett jobb
för 3000 kronor så gör de det. Genom att själva har lämnat priset och tiden, känner de
ju ansvaret för jobbet de gjort som avtalat. Är det någon annan som planerar känner
man inte samma ansvar. " (M, D,T, R,)

Ekonomisktansvarstagande
"Visst har man större befogenheter men samtidigt större ansvar. Genom att resultatet
syns direkt i kalkylen så kan man inte gömma sig bakom en stor struktur. Det kan bli
obehagligt ibland. Men förut gjordes ännu mycket större fel, det var bara det att de
aldrig syntes. Hade man gissat att ett jobb skulle gå på 1 miljon och det kostade 2
miljoner var det ingen som var ansvarig. Resultatet blev istället att beställaren fick
betala. Men det är mycket mer stimulerande att få ta det här ansvaret och vi har också
haft friheten att göra fel". (R,D,MS)
"Det här sättet gör att uppföljningen är perfekt även på låg nivå. Varje chef har gjort
mycket för att sprida ekonomisk information till de anställda Därigenom blir många fler
motiverade. (D,T,R)"
"Har man offererat ett jobb och beställaren tycker att det blir för dyrt får man tänka om .
Ofta kan man ändra på konstruktionen eller ändra bemanningen. Eller bara planera
bättre och på så sätt pressa kostnaderna. Andra exempel på kostnader som man kan
påverka är investeringar. Förr köpte vi gärna en maskin som man kanske bara behövde
använda en enstaka gång. Idag undersöker man om det inte blir billigare att hyra in
motsvarande utrustning." (R,M)
"Förr kunde vi bestämma om service ur som helst, nu kan vi bara komma om de ber
oss. Vår marknad styr till och med hur vi skall se ut, åtminstone på längre sikt. Vi får
dimensionera våra resurser så att de passar våra kunder." (M,A)
avd chef
"Resultatansvaret ledde också till viss avreglering "Förr fick inte en montör gå till
förrådet och hämta en klammer utan att en byråkratisk process med flera attester skulle
till. Idag får alla hämta vilket material de önskar och lägga upp arbetet som de vill." (O)
(avd. chet)"
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Om delresultat XIV - avhoppare och avknoppning
Bilaga till metodkapitlet
Delresultatet XN i kapitel 6.3 belyser en paradoxal och oväntad effekt av decentralisering. De goda möjligheterna till ansvarstagande, det ökande handlingsutrymmet och de
utvecklande arbetsuppgifterna, som allmänt förväntas bidra till att utveckla och behålla
personal, kan i vissa fall istället leda till förlust av den mest kompetenta arbetskraften.
Det fanns i det empiriska materialet iakttagelser som visade att en decentraliserad
organisation i vissa fall kan bli en utbildningsinstitution som kommer andra företag
tillgodo, eller till och med lär upp blivande konkurrenter.
Delresultatet XIV exemplifierar hur med en "Grounded Theory" -ansats upptäckter och
lärande kan inträffa tack vare iakttagelser som avvek från det framväxande "normala"
mönstret, Delresultatet bygger således på kontrast och jämförelse, på en överraskning
(eller anomali) i det empiriska materialet. Delresultatet bygger därför på ett litet antal
iakttagelser (endast de tre exempel som redovisas i kapitlet), vilka istället har tolkats
mot bakgrund av undersökningsmaterialet som helhet.
I denna bilaga diskuteras kortfattat tolkningsunderlaget och den bedömning som ligger
bakom valet att presentera iakttagelserna om avhoppare och avknoppning som ett
självständigt delresultat. Diskussionen syftar till att, liksom bilaga 1, belysa de
metodologiska överväganden som måste göras i tolknings- och analysfasen vid arbete
med en Grounded Theory-ansats, jfr avsnitt 2.2.6 och 2.3.5 i metodkapitlet.

Högfrekvens ger främst "välkända" resultat?
Delresultat XN skiljer sig markant från delresultat I i kapitel 3, vars tolkningsunderlag
exemplifierades i föregående bilaga. Delresultat I var stabilt och "mättat" i frekvensmässig mening. Det stora flertalet aktörer i företagen gav uttryck för likartade uppfattningar
om decentraliseringens innebörd, och de agerade på ett likartat sätt för att åstadkomma
den formella förändringen (uppdelning i marknadsbaserade resultatenheter, avreglering,
delegering, reduktion av antalet hierarkiska nivåer etc, jfr kapitel 3).
Inte överraskande kan också ett sådant "högfrekvensresultat" uppfattas ha ett lägre
"nyhetsvärde". Flertalet aktörer i företag tycktes bygga sitt agerande på (inlärda eller
kanske omedvetet traderade), ganska allmänna teorier om decentralisering. Delresultatet
får följaktligen även starkt stöd i tidigare teori.

Ett exempel på tolkning av det oväntade.
Nedan redovisar jag i korthet tankegången bakom tolkningen av delresultatet om
avknoppning och avhoppare. Trots att indikationerna om avhopp och avknoppning var
få, bedömde jag dem trovärdiga, och motiverade att redovisa. Skälet för detta är att
exemplen är rimliga mot bakgrund av flera övriga undersökningsresultat:
De roll- och kompetensförändringar som beskrivits i kapitel 5 visar att särskilt för
medarbetare och lokala chefer på verksamhetsnivå blir arbetena mer komplicerade, mer
utåtriktade och mer ansvarsfyllda. De positiva effekter som redovisades i kapitel 6.1
signalerade även att lärande och personliga initiativ var en viktig ingrediens i
decentraliseringsprocessen. Fler personer tränas i informationssökande, beslutsfattande
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och självständigt agerande.
Genom uppdelningen i mindre "helheter", dvs nästan kompletta affårsenheter (jfr
komponent 3.3.2 kapitel 3) får fler aktörer (särskilt chefer, men även medarbetare)
träning i företagande i vidare mening. (jfr avsnitt 5.1.1 och 5.2.1). Således blir även
fler personer exponerade gentemot omvärlden (gentemot kunder, samarbetspartners,
externa intressenter. (Jfr kapitel 5.2.2 - en rampljuseffekt).
Sammantaget innebär detta att decentraliseringsprocessen skapar en naturlig "yrkesskola", för chefer, specialister och medarbetare. Medarbetare blir relativt sett mer
kvalificerade inom sina respektive yrkesroller (jfr kapitel 6.2.1). Chefer får träning i
företagsledning, vilket förbereder dem för större utmaningar. Specialister får träning i
en konsultativ roll. Dessutom medför denna personliga utveckling högre grad av
synlighet gentemot omvärlden.
Att fler personer i den decentraliserade organisationen blir intressanta för andra företag
som vill rekrytera (ofta till högre befattningar) anser jag därmed vara en rimlig slutsats.
Att fler personer i den decentraliserade organisationen har kompetens som räcker för att
starta eget (såväl lokala chefer som "specialist-konsulter") är likaså rimligt.
Varför stannar då inte dessa personer kvar inom sitt intressanta arbete? En förklaring
kan vara de långa tidsperioder som decentraliseringsprocesser löper över samt förändringsprocessens oregelbundna natur, vilket beskrevs i kapitel 4. Som framgick var
förändringsprocesserna osystematiska och föreföll vara starkt beroende av personliga
initiativ.
Sannolikheten är stor att den person som just har tagit ett steg framåt i sin egen utvecklin g, i sitt arbete möter andra personer (kollegor, samarbetspartners, överordnade eller
underställda) som beter sig likadant som förut. En sådan situation kan sannolikt skapa
frustration. Den som är redo för att ta ökat ansvar, "kolliderar" med en kringorganisation som ändrar spelreglerna i samma takt (Jfr erfarenheter från Tavistock-skolan, kap
10.1.6). Frestelsen att acceptera bud från andra arbetsgivare kan vara stor i ett sådant
skede. En kompetenstillväxt och träning i lokalt företagande inom den större organisationens ram kan också vara den vitamininjektion som krävs för att starta eget.
Mot bakgrund av den samlade bilden ovan fann jag således att delresultatet, trots låg
frekvens i iakttagelserna ändå var tillräckligt stabilt ("mättat") för att kunna lyftas fram
som ett självständigt delresultat. I bilaga 3 finns ett antal delresultat där jag istället
bedömde graden av mättnad vara otillräcklig.

Möjlighet till upptäckter.
Diskussionen ovan belyser både för- och nackdelar med Grounded Theory-ansatsen.
Det är en stor fördel att det alls är möjligt att infånga en paradoxal och oväntad problematik:. Om tolkningen skulle baseras strikt på frekvensbaserad textanalys skulle de
tänkbara bidragen reduceras till att bekräfta vad som kan antagas vara allmänt bekant.
Själva grundtanken med den "upptäckande metodologin" går därigenom förlorad.
Genom forskarens meningsskap ande tolkning och analys finns möjlighet til1lärande
som inte kan "räknas hem" i tabeller. Det blir möjligt att problematisera det allmänt
vedertagna, att fånga upp tidiga signaler och att "upptäcka" det inte alltid uppenbara.
Jag vill dock understryka att diskussionen ovan definitivt inte syftar till till att försöka
visa att delresultatet är "sant". Tvärtom är principerna om face validity och falsifierbar-
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het en grundläggande förutsättning för att det alls skall vara möjligt att redovisa resultat
genererade genom kvalitativ metod. Det vill säga, resultaten måste uppfattas som
rimliga, trovärdiga och applicerbara i miljöer liknande den ursprungliga empiriska
miljön (i detta fall exempelvis större organisationer). Resultaten kan också falsifieras
(visas vara felaktiga) av andra forskare (metodkapitlet 2.2.9). Delresultatet skall ses
som ett steg i ett fortlöpande kunskapsbygge.
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Resultat som inte blev till
Bilaga till metodkapitlet.
I denna tredje bilaga tar jag det i forskningssammanhang något ovanliga greppet att
presentera några resultat som inte blev till. Det fanns i undersökningsmaterialet
indikationer som hade varit möjliga att stabilisera till självständiga delresultat, men data
var otillräckliga och /eller motsägelsefulla.
Redovisningen fyller två syften. För det första tjänar den som illustration till
metoddiskussionen om mättnadsbegreppet, (avsnitt 2.3.5), genom att exemplifiera hur
resultatindikationer kan skäras bort. Med en "Grounded Theory-ansats" kan det vara
lika viktigt att (på goda grunder) avstå från delresultat som inte kan nå mättnad, som att
mätta de resultat som presenteras. I det följande ges exempel på resonemang som har
lett till att potentiella delresultat "lagts på hyllan". För det andra ger dessa'Icke-resultat"
några kompletterande ideer om fenomen i samband med decentralisering som den
intresserade kan, likt jag själv, finna vara roligt att fundera över närmare.
"]eke-resultat" 1:
Är decentralisering branschberoende?

En resultatide som funnits i materialet var att det kanske vore möjligt att fmna
branscher, eller snarare verksamhetstyper, som är relativt sett mer lämpade för
decentralisering. Iden väcktes i empirin. Många aktörer i företag hade föreställningen att
just deras verksamhetstyp var lämpad eller inte lämpad för decentralisering. Tanken
finns även i teori, särskilt inom Contingency-teorierna, se avsnitt 9.1.1 Dessa teorier
antyder att givet en viss teknologi eller en viss marknadssituation skulle det kunna vara
möjligt att förutsäga "lämplig" grad av decentralisering.
Embryon till sådana bestämningar fanns även i det empiriska materialet. Det föreföll då
inte bara vara olikheter i teknologi och marknadsförhållanden som skapade
förutsättningar för decentralisering, utan framför allt kunskapsnivåer och
kompetensprofiler hos de anställda.
Långtgående decentralisering synes vara mer "naturligt" i branscher där kunden var
nära involveradmed personalen. Två exempel var konsultföretaget och byggföretaget,
där personalen mer eller mindre sammanlever med kunden, men sällan är hemma på sin
egen arbetsplats.
Långtgående decentralisering synes också ligga nära till hands i verksamheter där

personalen var högkvalificerad och/ellerhögutbildad. Kunskapsföretag, exempelvis,
ansågs av flera aktörer nästan omöjliga att centralstyra.
Ökade förutsättningar för decentralisering tycktes också skapas i verksamheter där

teknologinutvecklasi riktningmot småskalighet. Ett exempel var fotolaboratoriet som
startade i små snabb-butiker mitt i stan, i stället för att som tidigare ligga lokaliserat
långt från städerna i stora processindustrier. Ny teknik även inom traditionella
industriföretag tenderade att ge upphov till förändringar i organisationen, som verkade i
decentraliserande riktning.
Trots att detta "resultat" om verksamhetsberoende decentralisering förefaller intuitivt
riktigt, fanns det för mycket som talade emot, för att jag skulle kunna hävda empirisk
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mättnad. För det första besökte jag många verksamheter där relativt långtgående
decentralisering drevs utan att kriterierna ovan var uppfyllda. Ett exempel var
monteringsfabriken l där verksamheten bestod i tungt monteringsarbete, med
okvalificerad personal (som visserligen lärdes upp) och där kunden var långt borta.
Vidare tycktes skillnaderna mellan olika verksamhetstyper ibland vara mindre än
skillnader som kunde förekomma inom en och samma organisation. Om
verksamhetsförutsättningarna verkade bestämmande, borde exempelvis olika
bankkedjor eller olika butikskedjor arbeta med ungefär samma grad av decentralisering.
Så är inte fallet.
Dessutom talade delresultat 4 emot den framväxande branschbaserade typologin. Olika
aktörers personliga intresse av att driva decentraliseringsprojekt, kunskaper om
förändringsarbete och personliga initiativ (förekomsten av "eldsjälar") föreföll vara mer
bestämmande för decentraliseringsprocessen än eventuella skillnader mellan olika
branscher.
Försöken till typologisering på basis av olika verksamheter lades därför på hyllan tills
vidare.

"Icke-resultat" 2:
Decentralisering ger upphovtill olikheter, till skada/ör helheten.
Ett vanligt svar på frågan om det fanns några negativa effekter av decentralisering var
att olika enheter i en decentraliserad organisation tenderar att utvecklas olika och "börja
dra åt olika håll". Om så sker, är risken enligt vissa bedömare stor att företaget som
helhet kan ta skada. Tankegången består som framgår av två led: dels att
decentraliseringen ger upphov till olikheter i organisationen, dels att sådana olikheter
kan skada organisationen som helhet, till exempel genom uteblivna synergieffekter
eller genom att företagets gemensamma profil urholkas.
Argumentet återfinns även i tidigare teori, t ex Vancil (1979).
Det första tankeledet bygger på antagandet att när lokala enheter får ökad autonomi,
börjar de pröva nya lösningar. Det empiriska materialet gav emellertid motstridande
signaler. Antagandet bekräftades av att det i företagen fanns många konkreta exempel
på nya produkter, nya kundkoncept, nya organisationsformer, nya lönesystem med
mera, genomförda utifrån lokala initiativ (jfr även delresultat 6.1.1).
Antagandet motsades av att företag där de lokala enheterna var mycket lika varandra,
trots tämligen "långtgående" decentralisering (exempelvis banken eller
bevakningsföretaget). Det fanns tydligen andra krafter som höll samman
organisationen, såsom enhetliga målstyrningssystem, enhetlig kompetens hos
personalen eller enhetliga förväntningar från kunderna. Det föreföll också som om
enheter gärna kopierade varandras lösningar - om de visade sig framgångsrika - vilket
också verkar likriktande. Det första tankeledet kan således inte beläggas utan mer
ingående undersökningar (en möjlighet finns ju att båda krafterna är verksamma
samtidigt - lokala innovationer stimuleras, liksom intresset av att kopiera varandras
lösningar).
Dessutom var det mycket svårt att belägga att de lokala innovationer som hade gjorts
kunde vara skadliga för "helheten". Det fanns en föreställning hos en del bedömare, att
om de lokala "entreprenörerna släpps loss" så kommer de att gå in i
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verksamhetsfrämmande och mindre lämpliga verksamheter ("lägga ned fabriken och
börja sälja bilar istället", sade en intervjuperson). Mina data (som visserligen var
otillräckliga vad avser innovationernas framgång) antydde i stället att de
utvecklingssantsningar som bedrevs oftast s a s gick i verksamhetens riktning. Det vill
säga, man utvecklade nya lösningar utifrån de behov man mötte hos kunder, eller
utifrån de problem man hade att få driften att fungera effektivt.
Trots den vanligt förekommande föreställningen om att olikheter kan skada helheten,
var mitt bestämda intryck snarast det motsatta. Olikheter snarareutvecklar än skadar
helheten. (Jämför teoribildningen om heterarkin, som bygger på lokala strategiska
initiativ).
Då inte mättnad kunde nås i denna fråga, varken huruvida väsentliga olikheter uppstår
eller om de i så fall kan skada helheten, valde jag att inte presentera indikationen i form
av självständigt delresultat. Frågeställningen är dock intressant för fortsatt forskning,
då den relaterar till organisationens förrnåga till långsiktig utveckling, som behandlades
i kapitel 6.5.

"Ieke-resultat" 3:
Internprissättning ger upphovtill internbyråkrati oeh internarevirstrider.
En annan i några företag avrapporterad skadlig effekt av decentralisering var bekymmer
över de organisatoriska effekterna av de internprissättningsystem som följer i
decentraliseringens fotspår. Dels var man bekymrad över ny, intern byråkrati och nya
regelverk. (Ett exempel var försäkringsbolaget där en intervjuperson visade upp sin
internprislista - en välfylld A4-pärm). Dels var man bekymrad över att interna
affärsförhandlingar kunde försvåra konstruktivt samarbete internt.
Ett exempel på det senare gavs i utbildningsföretaget. ("Vi anordnade interna seminarier
för att se om vi kunde öka vårt professionella utbyte" berättade en konsult och
projektledare i företaget. Två av de andra konsulterna skickade därefter internfakturor
på sin medverkan. Det är klart att man inte frestas att ta några samarbetsinitiativ då ....
Det finns också en rad personer i organisationen som man har blivit osams med, efter
att ha kommit ihop sig över fakturor. Istället för att skaffa sig fler interna fiender
föredrar man ju snart att samarbeta mer med utomstående. Och det måste väl bli mycket
dyrare?".
Frågan är mycket viktig, då den har betydelse för såväl långsiktig utveckling som för
effektivitet i verksamheten, men det empiriska materialet ger inte tillräcklig grund för
några väl underbyggda ställningstaganden. Beträffande revirstriderna fanns det sällan
konkreta exempel på skadliga konflikter av ovan nämnda slag, för det andra tydde de
gradvisa rollförändringarna på att internkonflikter minskade med tiden. Förändringen
skedde ju över långa tidsperioder och medförde ett lärande för inblandade parter (jfr
förändringsprocesser i kapitel 4 och rollförändringar i kapitel 5). Det framkom också att
ofta att interna förhandlingar också hade en starkt positiv sida, tjänster som man
brukade utnyttja utan att tänka på vad det kostade, fick ett pris.
Även beträffande uppkomsten av intern byråkrati gällde att de som hade positiva
erfarenheter av internprissättning (vilket var de flesta) framhöll att den merkostnad som
uppstår för intern administration mer än väl kompenseras av vinster genom ökad affärsoch kostnadsmedvetenhet.
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Trots att data inte var tillräckliga för att överblicka internprissättningens
inomorganisatoriska sidoeffekter (byråkrati eller revirstrider) finner jag att
frågeställningen är viktig för att kunna bedöma effekterna av decentralisering. I detta
arbete var jag emellertid tvungen att lägga det potentiella delresultatet åt sidan.
"Ieke-resultat" 4:
Informationsflöden ändrar karaktär?

I en decentraliserad organisation tycks informationsflödet få en annan karaktär och ett
förändrat innehåll. Med autonomi, affårs- och resultatansvar i lokala enheter prioriteras
sådan information som har betydelse för den lokala affärsverksarnheten. Fler aktörer på
lokal nivå har ett därför ett behov av egen information om marknaden, konkurrensen,
de ekonomiska förutsättningarna, utveckling i ny teknik med mera.
Samtidigt förefaller intresset för och behovet av interninformation som kommer från
"huvudkontoret" att minska. ("När vi i ledningen träffar divisionscheferna vill de ha
reda på vad som har hänt på huvudkontoret, vem som är på uppåtgående och hur VD
klarar pressen från omvärlden. Att de skulle diskutera sina egna affårsverksamheter
med oss - det kommer de inte ens att tänka på. ") berättade en bolagschef i ett
serviceföretag som jag besökte (utom empirin).
En situation med behov av mer affårsorienterad information på den lokala nivån kan få
olika intressanta implikationer. För det första ställs kanske nya krav på
informationsteknologi och informationsanvändning. (Man har centralterminalen på
skrivbordet och så har man sin Macintosh i garderoben, berättade en regionchet). Mer
informationssökning om marknader, teknik, omvärldsförändringar etc kan förväntas
äga rum på lokal nivå, och bör sannolikt ägas och styras av lokala användare.
För det andra ställs större krav på ledningen också vad gäller kvalitet på
interninformation om den alls skall tränga igenom till den lokala nivån. Information från
huvudkontoret s a s konkurrerar med verksamhetsrelaterad information. Det är inte
självklart att informationen från huvudkontoret ges prioritet. Hur skall interninformation organiseras för att komma till nytta i en decentraliserad organisation?
"Ieke - resultat!' 5:
Förändring genom pilotfall ger bästjörändringseffekt?

I en tidigare fas i projektet funderade jag en del över olika modeller för förändring, som
jag mötte i olika företag. Det vanligaste sättet att försöka decentralisera föreföll att vara
"uppifrån och ned". Ledningsnivån tog initiativ till en ny organisation som sedan skulle
bäras vidare nedåt i organisationen Som visades i kapitel 4 synes sådan systematisk
förändring uppifrån och ned mycket sällan nå långt i implementeringen. Förändringen
hade svårt att tränga ned genom flera hierarkiska nivåer.
Ett annat sätt att bedriva förändringen kunde vara att ta basverksamheten som
utgångspunkt och bygga den decentraliserade organisationen utifrån den, vilket man
prövade lokalt i ett företag. Man skulle kunna jämföra förfaringssättet med
nollbasbudgetering - utgå från den verksamhet man vill bedriva och undersöka vilken
organisation och vilka resurser man behöver för detta.
En tredje förändringsmodell var att, som i processföretaget I, arbeta med förändring
genom pilotfall. Här genomfördes en förändring i en av enheterna, men inte i alla.
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Övriga aktörer kunde bedöma hur utfallet blev och de började efter en tid införa
liknande lösningar i sina enheter. Svårigheten var under övergångsskedet att etablerade
samarbetsflöden rubbades när en enhet började agera på ett annorlunda sätt. Den stora
fördelen var att många parter i organisationen kunde ta ställning till förändringen, både
de som var direkt berörda och de som såg förändringen på avstånd. De som "imiterade"
lösningen i senare steg kunde lära av föregångarens misstag. De kunde också anpassa
sin lösning till sina egna verksamhetsförutsättningar.
Mitt intryck var att förändring genom pilotfall gav de största konkreta effekterna i
verksamheten, men data var otillräckliga. Eventuella utsagor om lämpliga sätt att
organisera förändringsarbetet får anstå.
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