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bility to visualize the future, expressing certain goals and how to achieve them. 

Key words: Small and medium-sized firms, strategic planning, environment, 
concept, resources, organization, organizational character, orientation, goal, 
action, planning style, archetype, gestalt. 

Studier i företagsekonomi serie B, nr 28/EE-publikationer, nr 73. ISBN 91-7174-
186-0, ISSN 0346-8291, 459 pages. Umeå 1984. 



PLANERING 
I MINDRE 

OCH 
MEDELSTORA 

FÖRETAG 

DEN STRATEGISKA PLANERINGENS UTMANINGAR 
OCH FAKTISKA VILLKOR 

HÅKAN BOHMAN HÅKAN BOTER 

If 

ITJ 
AX 

4 3 1.^ 

STUDIER I FÖRETAGSEKONOMI UMEÅ UNIVERSITET 1984 



ISBN 91-7174-186-0 
ISSN 0346-8291 



I 

FÖRORD 

Ett förord i en akademisk avhandling markerar slutet för författaren i så motto 

att denne nu kanske för första gången på lång tid tillåter sig att lyfta blicken 

och betrakta avhandlingsprocessen utifrån ett vidare perspektiv. När jag nu 

försöker rekonstruera och bringa klarhet i på vilket sätt och genom vilka 

processer arbetet vuxit fram får jag emellertid problem med perspektivet. Allt 

kan synas ha löpt enligt en i förväg fastställd väg och olika ställningstaganden 

och slumpmässiga förhållanden faller lätt bort. 

I en mycket komprimerad form kan jag dock urskilja vissa faser i den process 

som förevarit. Ett sådant grundsteg togs i samband med en STU-finansierad 

studie där jag, med Bertil Thorngrens benägna stöd, erhölls möjlighet att förut

sättningslöst utveckla tentativa idéer för ett nytt forskningsprojekt. En annan 

milstolpe var deltagandet i Arbetslivscentrums sk "Småföretagsprojekt", där 

Kurt-Inge Persson fungerade som stimulerande projektledare. En tredje betydel

sefull händelse var möjligheten att under en längre sammanhållen period få leva 

i en "genuin" företagsmiljö och där konfronteras med den verklighet som 

företag möter. Detta blev möjligt genom Forskningssamverkanskommittén. 

Trots att det yttersta ansvaret för att slutföra ett arbete av denna art har vilat 

på mig kan betydelsen av den externa stimulansen härför inte nog betonas. Det 

innebär med andra ord att jag har att redovisa en tacksamhet mot personer 

utanför den egentliga produktionsprocessen som på olika sätt uppmuntrat, sti

mulerat och påverkat mig att driva arbetet framåt. Först och främst vill jag 

tacka de företag som genom dess representanter har ställt upp och därigenom 

möjliggjort denna studie. Den kunskap och insikt jag härigenom uppnått är av 

bestående värde för mig. 

Av andra personer, verksamma inom det företagsekonomiska forskningsområ

det, som på ett mer framträdande sätt bidragit till att processen hållits igång 

och vidareförts vill jag först nämna Rolf A. Lundin som genom att ständigt 

framhäva forskningens värde och betydelse skapat ett forskningsklimat på insti-
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tutionen som varit betydelsefullt som motivator till slutförandet av detta 

arbete. 

Genom att tålmodigt diskutera och kreativt kommentera olika varianter av ut

kast har Bo Lemar och Leif Lindmark på ett positivt sätt fört mitt arbete 

framåt. Deras personliga egenskaper parat med betydande professionalitet har 

varit nödvändiga förutsättningar härför. 

Också Sixten Andersson, Runo Axelsson, Maj-Britt Johansson och Lennart 

Rosenberg har genom sina insatser bidragit till att värdefulla synpunkter löpan

de kunnat beaktas allt eftersom arbetet fortskridit. Med den sistnämnda har 

också många och långa diskussioner kring forskarens/forskningens grundfrågor, 

dess etiska dimensioner och vetenskapsteoretiska utgångspunkter förts. 

Trots att jag här har lyft fram ett antal personer som på ett mer markerat sätt 

varit engagerade i forskningsprocessen innebär det inte att de övriga på insti

tutionen verksamma har saknat betydelse. Tvärtom, genom det ständiga flödet 

av kommentarer, idéer, uppmuntran och stimulans som omgett mig har arbets

uppgiften underlättats. Jag riktar därför ett stort tack till mina vänner på insti

tutionen. 

Emellertid är det inte tillräckligt att arbeta fram ett manus. Det behöver också 

bearbetas layoutmässigt, skrivas ut, korrigeras och rättas. Detta omfattande 

arbete har med oförtröttlig ambition på ett förtjänstfullt sätt ombesörjts av 

institutionens sekreterare, Leila Lexelius, Lena Nilsson och Katarina Pousette. 

Alla nämnda och glömda till trots får dock ursäkta. Utan min famili, min hustru 

och mina barn, hade mitt arbete inte känts lika motiverat. Deras tålmodighet 

och förstående värme har givit mig kraft att även under tunga och svåra 

perioder fortsätta. Tack kära Ni. 

Umeå i oktober 1984 

Håkan 
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AVDELNING I FORSKNINGSPROBLEMET SAMT STUDIENS ÖVERGRI

PANDE DISPOSITION 

Planering som uttryck för en ambition att utveckla ett styrinstrument för en 

organisation att agera idag för att även leva imorgon kan alltid sägas ha före

kommit. Det var dock först under 1950-talet som planering i dess moderna form 

introducerades. Vid denna tid var det huvudsakligen de största företagen som 

utvecklade formella system därför, vanligtvis under benämningen långsiktig 

planering. Under den efterföljande tidsperioden fram till våra dagar har både 

intresset för och kunskapsutvecklingen om planering ökat markant. Detta har 

lett till att allt fler företag har tagit till sig och aktivt och medvetet utvecklat 

planeringssystem för företagsledning. Det är inte längre enbart bland de största 

företagen denna utveckling ägt rum utan allt fler av de mindre och medelstora 

företagen har följt de förras exempel härvidlag. 

De betingelser som idag råder för företag kan knappast sägas vara mindre kom

plicerade än tidigare. I allmänhet är det snarare så att allt större krav ställs på 

företaget och dess ledning att ständigt se över och utveckla sin egenart för att 

inte bli akterseglad gentemot sina konkurrenter. Ökad konkurrens, snabb 

teknologisk utveckling, ökad internationalisering etc har bidragit till att ytter

ligare komplicera företagsledningens uppgifter. Möjligheten till att vila på 

gamla lagrar har allmänt sett kraftigt minskat och nödvändigheten av att byta 

tyngdpunkt från historia till framtid har accentuerats. Det sätt varpå företagen 

söker lösa denna delvis nya situation sker via planeringsinriktade handlingar. 

De erfarenheter som vunnits vid tillämpning av system för planering har pro

ducerat en betydande kunskapsmassa och under 50-talet fram till mitten av 70-

talet förelåg en relativ enighet om vad som var att betrakta som planeringens 

grunder och handlingssätt. Därefter har en betydligt mer mångtydig bild av 

planeringsföreteelsen växt fram såväl inom det teoretiska som praktiska fältet. 

Att många blommor idag blommar och pockar på uppmärksamhet bör ses som 

ett tecken på den möjlighet som finns att komponera en egen bukett allt efter 

behov och smak. Från företagens synvinkel har det således blivit nödvändigt att 
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samtidigt bygga upp en förståelse för planeringens grunder som hur planering 

skall bedrivas. Behovet av att själv komponera rätt bukett har ökat. 

Den dynamiska utvecklingen inom planeringsområdet som vi står inför gäller 

företagandet i allmänhet, vilket vi sett som ett i sig tillräckligt motiv att stu

dera företeelsen. Speciellt gäller detta för mindre och medelstora företag 

eftersom planering i dessa är en relativt ny företeelse vilket gör att någon 

större erfarenhets- och kunskapsbas kring dessa frågor ej finns. Av den anled

ningen har småföretagen framstått som den grupp där behovet av forskningsin

satser inom detta område kan anses stort. 

Vad gäller föreliggande arbete kan det underlätta för läsaren att kort beröra 

hur den kommande framställningen är disponerad. Studien omfattar 14 kapitel 

vilka är grupperade i fem olika avdelningar. Avdelning ett avser att fördjupa 

och vidareföra det ovan kortfattat diskuterade forskningsproblemet. Via denna 

diskussion är det vår förhoppning att läsaren erhåller en förförståelse av det 

allmänna problem vi valt att arbeta med. Denna avdelning avslutas med stu

diens syftesbeskrivning. 

Avdelning två omfattar kapitlen 2 till och med 5 och syftar till att redovisa de 

teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för vår föreställningsram. I 

denna avdelning behandlas planeringsföreteelsen ur ett teoretiskt perspektiv. 

Samtidigt förs en diskussion om miljöbegreppet mot bakgrund av dess naturliga 

koppling till planering. Avslutningsvis behandlas mindre företag och deras 

karaktäristika i termer av sådana som planerade organisationer. 

Avdelning tre har till syfte att utgöra en syntes av den för forskningsområdet 

relevanta teoretiska kunskapen. Här byggs successivt en referensram upp med 

ändamålet att tjäna som replipunkt för empiriska studier. I denna avdelning 

redogörs även för hur vi går från teori till empiri i termer av metodologiska 

överväganden. 

Avdelning fyra innehåller en redovisning av de tre delstudierna som utgör arbe

tets empiriska bas. Här sker en första analys av planeringen och dess processer 
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mot bakgrund av den utvecklade referensramen. Genom detta erhålles en sam

lad bild av den planeringssituation som utmärker mindre och medelstora före

tag. Dock är huvudambitionen med de tre ingående kapitlen att dessa skall tjäna 

som den empiriska databas med vars hjälp den slutliga analysen skall genomfö

ras. 

I avdelning fem genomförs sålunda föreliggande studies huvudanalys. De kapitel 

som här ingår emanerar ur den referensram som presenteras under avdelning 

tre. Teori och empiri får här smälta samman och bidra till framväxten av de 

lärdomar och konsekvenser som arbetet mynnar ut i. 
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1 PLANERING I MINDRE FÖRETAG - EN BAKGRUNDSTECKNING 

OCH STUDIENS SYFTE 

1.1 Planering i modern tid 

Planering är inte en företeelse som växt fram under det tjugonde århundradet. 

Snarare kan man med fog hävda att människor i alla tider med hjälp av vad som 

nu kan benämnas planering försökt organisera tillvaron till det för henne/honom 

mest önskvärda. Det kan därmed sägas att planering är en av de grundläggande 

fundament som människan baserar sitt handlande på. Framväxten av en medve

ten och mer teoretiskt utvecklad planering kom dock inte primärt från den 

kommersiella arenan utan de kanske tydligaste exemplen där planering aktivt 

utnyttjats återfinns i den rikliga historien om gångna tiders krig där strategier 

och taktiska dispositioner systematiskt kommit att användas. 

I samband med industrialismens genombrott växte den moderna formen av före

tag fram. Där kännetecknades företagsledandet framförallt av att ansträng

ningarna koncentrerades på att skapa en väl fungerande produktionsteknologi 

samt att organisera produktionen. Efterhand tilltog konkurrensen och behovet 

av att påverka och befästa marknadsandelar blev allt betydelsefullare. Fortfa

rande ansågs dock att ytterligare produktivitetsförbättringar fanns att vinna 

och seklets första årtionden kom att kännetecknas av radikala förändringar av 

rådande principer i sättet att producera, principer som alltjämt är gångbara. 

Produktionen sönderdelades i skilda moment, det löpande bandet infördes i det 

massproducerande företaget, intern kontroll, styrning och samordning blev före

tagsledningens instrument för att uppnå effektivitet i produktionsledet. 

På detta vis kom planeringen från industrialiseringens startfas fram till några 

årtionden in på detta sekel att vara starkt centrerad till produktionsfrågor. Så 

fastslog Taylor (1916) riktlinjer för att effektivisera produktionen, främst ge

nom att välja, utbilda och organisera arbetarna. Specialisering genom planering 

var en hörnpelare i dennes teori. Under samma tidsperiod introducerade Fayol 

(1950) sina principer för företagsledande och en av dessa var planering. Därmed 

avsågs en aktivitet som kopplades till den högsta företagsledningsnivån. Fayol 
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underströk samtidigt också planeringens långsiktighet genom att hävda att före

tagsledning innebär att se framåt. 

"He (Fayol) focused on planning at the level of general manage
ment. Fayol, whose maxim was 'managing means looking ahead', 
conceived the idea of long-range planning for the whole company 
based on yearly and ten-year forecasts in all areas of manage
ment." (Chang och Campo-Flores 1980, s 17) 

Det klimat företagen verkade i under denna tid kunde karaktäriseras som möj

ligheternas marknad. De moderna industristaternas framväxt med uppdämda 

och nyskapade konsumtionsbehov gjorde att företagsledningens roll i Törsta hand 

var att ta till sig och utnyttja de möjligheter som vartefter öppnade sig.D 

Framgångsrik planering kunde likställas med snabb och ekonomiskt betingad 

anpassning. De åtgärder som vidtogs var mera reaktioner på förändringar i den 

externa miljön än planerade händelser. Det föll sig naturligare att reagera än 

att forma. Det är denna epok i företagens planeringsutveckling som vissa för

fattare kallar den primitiva fasen.2) 

Under tiden därefter fram till seklets mitt blev företagens agerande alltmer 

marknadsorienterat. Ett större och mer köpstarkt befolkningsunderlag, ökad 

konkurrens o dyl tvingade fram denna inriktning. Produktfilosofin känneteckna

des av differentiering som ett medel att fånga in nya kundgrupper. Företagens 

produktionscentrerade inriktning kompletterades till att även gälla marknads-

funktionen. Med denna breddning kom det inåtvända perspektivet i företagsle-

dandet att förskjutas mot ett utåtriktat. Planeringen blev nu också ett instru

ment för att föra ut nyheterna och detta skedde genom introduktionsprogram, 

reklam m m, allt i avsikt att locka till sig och påverka potentiella köpargrupper. 

Kampen om marknadsandelar skärptes och allt eftersom konkurrensen hårdnade 

ökade kraven på att kunna forma sin egen framtid. 

Denna era innebar att företagen började agera mer medvetet i förhållande till 

sin omgivning och det hittillsvarande passiva planeringsarbetet blev alltså mer 

aktivt. I de allra största företagen fick planering självständig status vilket kom 

till uttryck i att särskilda organ/staber tillskapades. I samband härmed blev 
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också företagen mer målorienterade. Dock kom vanligen planeringen att få en 

funktionell uppgift, dvs den fokuserades på några få områden som marknads

föring och finansiering. Fortfarande dominerades planeringsföreteelsen emeller

tid av företagsinterna och produktionscentrerade insatser.^) 

Efterkrigstiden fram till och med 60-talet innebar en stabil ekonomisk tillväxt i 

västvärlden. Denna period kännetecknades av en betydande utbyggnad av den 

offentliga sektorn, en snabb teknologisk utveckling, ökad internationell handel 

samt ökat multinationellt företagande. Den i omgivningen alltmer tilltagande 

komplexiteten ställde delvis nya krav på företagens agerande och denna situa

tion gav också upphov till en snabb planeringsutveckling. Under kort tid acku

mulerades också kunskap och erfarenheter om planering och embryot till en 

självständig disciplin började ta form. 

Den tidiga planeringslitteraturen ägnade stort utrymme åt att genom begrepps

utveckling och definitioner skapa systematik i den nya disciplinen. Det pragma

tiska arvet innebar samtidigt att planeringsteorin fick en föreskrivande/norma

tiv form där tekniker för och administration av företeelsen planering behandla

des. Först under 60-talet blev det möjligt att urskilja olika skolbildningar inom 

planeringsområdet. En av de mer tydliga av dessa rörde teorier som fäste stor 

vikt vid marknadens betydelse. Den öppna systemsynen blev också mer allmänt 

accepterad under 60-talet.^) 

Under 1970-talet började händelser yttra sig som inte var att likställa med 

tidigare marknadsbeteenden där framförallt konjunkturell svängningar varit 

ett av särdragen. Plötsliga händelser, som t ex oljekrisen, rubbade i ett slag 

förutsättningarna för företagens verksamhet. Detta parat med nya konkurren

ters intåg på marknader, ökande inflation, ökad arbetslöshet och regeringsingri

panden av olika slag ställde gamla sanningar på ända. Dessa förändrade för

utsättningar för företagandet kommenteras bl a av Ansoff som menar att: 

"var och en av dessa förändringar behandlades som en tillfällig 
distraktion från det vanliga 'the business of business', som något 
som man kunde uthärda, medan man väntade på att intresset åter 
skulle fokuseras på marknadsföring och på den operativa verksam
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heten... Av dessa skäl föll det sig naturligt för en upptagen mana
ger att i början reagera inför tecknen på det kommande post-
industriella samhället på ungefär samma sätt som han hade 
reagerat inför de periodvis återkommande lågkonjunkturerna." 
(Ansoff 1978, s 31-32)5) 

En tilltagande diskontinuitet i utvecklingen kunde alltså förmärkas och den 

ökade osäkerheten skapade en "ny" situation med delvis andra utgångspunkter 

än de som låg till grund för den tidigare etablerade teorin.^) Successivt har 

detta också fått återspeglingar inom planeringsteorin på så sätt att det idag 

råder livliga forskningsdiskussioner om planeringens grundpelare där argumen

ten och skisserade utvecklingslinjer för denna vetenskap hämtar kraft ur den 

mångfald av synsätt som vidlåter företagandet i allmänhet. Planeringens pro-

cessueila inslag, individernas/aktörernas betydelse för att åstadkomma föränd

ringar, helhetsperspektiv, situationsanpassning etc är exempel på nyckelfrågor 

kring vilka olika utvecklingsriktningar skisserats.7) 

I enlighet härmed har på den svenska arenan planeringens värde, mål och upp

gifter livligt debatterats. En gruppering menar i detta sammanhang att i den 

komplicerade miljö som råder för flertalet företag kan förändringar ej längre 

förutses, än mindre kan omgivningen påverkas. Enligt detta synsätt är det en 

omöjlighet att kontrollera och handskas med planeringens alla indata och ett 

återgående till anpassningsbeteende är den bästa försäkringen för överlevnad. 

Man förespråkar sålunda ett övergivande av traditionell långsiktig planering och 

menar att det först och främst gäller att kartlägga och analysera företagets 

närmiljö så att snabba och kortsiktiga anpassningar till förändrade betingelser 

kan ske.®) 

Andra menar dock att ett beteende som tar fasta på kortsiktig anpassningsför

måga och reagens är ett dyrbart substitut för verklig planering. Förmågan till 

denna typ av parering, menar man, går inte att åstadkomma utan en medveten 

planering. En sådan typ av planering måste utgå ifrån befintlig förvarnings

tid/sikt och den anpassningstid som givna bindningar kräver för omställning av 

verksamheten till alternativa användningar.^) 
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Det som hittills utmärkt företagens strategiska planering är i allmänhet ambi

tionen att genom denna söka åstadkomma någon grad av säkerhet. En rationell 

syn har därvid präglat och väglett utvecklingen av de tekniker och instrument 

vars avsikt har varit att klarare belysa framtiden. Synen att framtiden kunde 

speglas i den långsiktiga planeringen ledde också till att tidsperspektivet som 

intecknades blev relativt långt, 5-10 år. 

Under det senaste årtiondet har invändningar rests mot detta relativt stela sätt 

att betrakta och hantera framtidsfrågor. I stället har man menat att det med 

hänsyn till den alltmer tilltagande komplexiteten är nödvändigt att planera med 

eller under osäkerhet. Denna planeringssyn innebär att förutsättningar för in

tern rörlighet - "snabbt fotarbete" - blir det centrala i planeringsprocessen vil

ket leder till krav på snabb och precis lägesinformation samt att framtidspers

pektivet krymper. 

Den situation som idag råder för många organisationer kännetecknas, som fram

gått ovan, av svårigheter att "hänga med" i utvecklingen, att ligga i takt med 

tiden. Detta förhållande poängteras speciellt av företrädare för mindre organi

sationer/företag. Känslan av att felmarginalerna och manöverutrymmet stän

digt minskar framförs ofta. Den skyddsmekanism som vanligtvis tillgrips är att 

öka ansträngningarna i produktionsledet, t ex produktutveckling, produktions-

differentiering och produktionstekniska nyinvesteringar, medan litet görs för 

att söka nå organisatoriska helhetslösningar. De tekniska förändringarna i pro

duktionsledet kan således vanligen hanteras nöjaktigt vad gäller anpassningar av 

den interna strukturen. Mera sällan ägnas motsvarande omtanke åt externa 

relationer i de mindre företagen och om så sker kopplas inte alltid dessa två 

huvudområden ihop utan får existera oberoende av varandra. Svårigheten, anser 

vi, ligger alltså i att organisatoriskt samla dessa aktiviteter under "en hatt" och 

åstadkomma en process där hela företagets situation tas som utgångspunkt för 

kontinuerlig "vidareförädling". De mindre företagen kan således i stor utsträck

ning sägas hålla fast vid ett internt planeringsbeteende. 
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1.2 Planering och det organiserade samhället 

Mot bakgrund av det senaste decenniets industriella omvälvningar har nya in

dustripolitiska vägar prövats och/eller diskuterats. Nya marknader, nya konkur

rentländer, ny teknologi, ökade energikostnader m m har inneburit att tidigare 

etablerade konkurrens- och handelsbetingelser ej längre är självklara. I stället 

har enskilda länder och ibland större ekonomiska block försökt hantera denna 

nya situation genom ökad protektionism och ett ökat samfällt agerande mellan 

stat och företagssektor. Framförallt det sistnämnda har kännetecknat svenskt 

näringsliv under 70-talet där "krisbranscher11 varit föremål för omfattande stat

lig subventionspolitik. 

Vi ser idag ett samhälle i vars topp regering och riksdag lägger ner betydande 

resurser på att planera landets ekonomi så att de politiskt uppställda målen i 

en nära eller avlägsen framtid kan uppnås. Härigenom fastställs också de ramar 

inom vilka övriga nivåer/organisationer/enskilda personer kan agera. 

På en övergripande nivå utför även intresseorganisationer planering med avsikt 

att tillgodose sina respektive medlemmars intressen. Näringslivet har sina orga

nisationer som gör prognoser och sammanställningar över den ekonomiska ut

vecklingen. På samma sätt arbetar arbetstagarnas fackliga organisationer där 

bl a utrymmet för ökade löner och önskade reformer fastläggs. Intresseorgani

sationernas program och prognoser används dels för att övergripande påverka 

samhällsdebatten och dels för att ge service till enskilda medlemmar i form av 

sammanställningar vilka kan ligga till grund för deras handlande. 

Den verklighet som det enskilda företaget konfronteras med är således produk

ten av andra länders, det egna samhällets, andra företags och organisationers 

agerande. För att framgångsrikt kunna verka i en sådan miljö, med dess bland

ning av förväntade och oförutsägbara förändringar, blir det nödvändigt att ska

pa mekanismer som beaktar och möjliggör sådana anpassningar av företagets 

externa och interna betingelser så att resultatet av en fortsatt verksamhet blir 

positivt. De instrument, mekanismer och åtgärder som skall befordra en sådan 
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gynnsam situation för företaget kan sammanföras under det vida begreppet 

planering. 

1.3 Samhällets styrätgärder och de små företagen 

Den i vårt samhälle starka tron på storskalighetens välsignelser har lett till att 

de stora företagen ägnats särskild omtanke. Inte utan framgång kunde därmed 

en betydande strukturomvandling genomföras genom att resurser koncentrera

des till vissa expansiva branscher. Genom industripolitiska medel söker stats

makterna styra utvecklingen mot politiskt fastställda mål. Det kan röra ambi

tionen att hålla investeringarna på en rimlig nivå i företagen, det kan gälla 

insatser i konjunkturutjämnande syfte. Exempel på sådana industripolitiska 

medel som tillgrips är ekonomiskt stöd för lageruppbyggnad, uppmuntran till 

investeringar via allmän investeringsfond och särskilt investeringsbidrag samt 

exportstöd i form av kreditgarantier. 

Trots att merparten av dessa åtgärder är av generell natur blir i praktiken hu

vuddelen av de mindre företagen undantagna. Anledningen härtill kan sökas i att 

små företag har en liten andel export, de har ej en omfattning och inriktning av 

sin verksamhet som möjliggör användande av de fördelar som investeringsfonds-

avsättningar innebär, de kan ej p g a beroendet till löpande försäljning och där

till hörande intäkter basera sin produktion på lageruppbyggnad etc. 

Förutom den generella näringslivspolitiken finns även en selektiv politik som i 

första hand visat sig vara ett för storföretagen utformat stödinstrument. Denna 

selektiva politik formas ofta via informella kontakter mellan storföretagen och 

statsmakten. Henning har i en undersökning visat på detta. 

"Politikerkontakter i syfte att söka påverka företagens villkor 
sker normalt via näringslivsorganisationer som Sveriges Industri
förbund och dess branschorganisationer. Men undersökningen visar 
att ju mer branschdominerande ett företag är, desto mer benäget 
är dess ledning att ha direkta kontakter med kanslihuset. Man kan 
kanske uttrycka det så att sådana företag mer eller mindre helt 
övertar branschorganisationens roll. Undersökningen har också 
visat på ett klart positivt samband mellan företagsstorlek och 
kontaktfrekvens." (Henning 1977, s 18)10) 
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Småföretagens belägenhet har dock mer och mer uppmärksammats vilket under 

kort tid resulterat i olika åtgärdsprogram för att främja de mindre och medel

stora företagens utveckling.Inom denna ram har regionala utvecklingsfonder 

med uppgift att erbjuda de mindre och medelstora företagen ett brett spektrum 

av företagsservice byggts upp. Även vad gäller finansiellt stöd, fortbildning, 

exportfrämjande åtgärder, förbättringar av innovationsklimat etc har satsningar 

gjorts.12) 

Dessa stödåtgärder för mindre företag förtar dock ej helhetsintrycket av att 

det råder ett stordriftstänkande i näringslivspolitiken och att detta formar de 

spelregler som gäller för företagandet. 

"Alltför mycket av det industripolitiska handlandet grundas på 
slentrianmässiga trosföreställningar, som tar storskalighetens och 
den internationella klappjaktens imperativ för självklara. Utan 
tvivel finns det storskalefördelar inom många produktionsområden 
men dessa områden representerar kompetenser där svensk industri 
i framtiden knappast har mycket att bidra med. Den allomfattan
de storskalejakten öppnar däremot alltfler intressanta nischer för 
småskalig eller mellanskalig produktion." (Hedberg och Sjöstrand 
1979, s 19-20) 

Stordriftstänkandet kan också uttryckas så att endast 

"de store konserner, med kapital og kunnskap nok til å utnytte 
avansert teknologi og til å ekspandere på internasjonale markeder, 
ses som det best egnede redskap til å beherske dagens markeds-
forhold... Et annet viktig forhold i denne sammenheng er at store 
konsern representerer en reell maktfaktor i internasjonel 
sammenheng for sitt hjemland. Små foretak derimot gir ingen 
intemasjonal politisk innflytelse fordi de oftest er innrettet mot 
hjemme-markeder." (Schjelderup 1980, s 4-5) 

Även i den demokratiserings- och reformprocess som ägt rum under 1970-talet 

inom arbetsrättens område kan en storföretagsinfluens spåras. Företrädare för 

småföretagen menar att nya lagar och förordningar som berör företagen genom

förts utan att de föregåtts av utredning om konsekvenserna därav för samtliga 

berörda parter. 
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"För att belysa frågans vidd kan nämnas att den arbetsrättsliga 
lagstiftningen huvudsakligen tillkommit efter enbart juridiskt in
riktade utredningar. De ekonomiska aspekterna har endast mar
ginellt belysts i beslutsunderlaget." (Referensgrupp till industride
partementets småföretagsdelegation, stencil 1978, s 2.)^-^ 

Sammantaget visar det sig att vissa samhälleliga spelregler som gäller för före

tagandet innebär att man kan tala om en storföretagscentrerad kultur. Praxis 

men även lagstiftning visar inslag av detta. Behovet av att från centralt håll i 

större utsträckning ta hänsyn till bl a de mindre företagens villkor understryks 

av Ramström som menar att: 

"...det gäller för våra politiska beslutsfattare att visa förståelse 
för - och i handling - beakta de speciella förutsättningar och pro
blem som gör sig gällande i de mindre företagen, och ej enbart -
som ofta varit brukligt - behandla de mindre företagen på samma 
sätt, som de stora." (Ramström 1976, s 4) 

Vad detta har inneburit för de mindre företagen kan man endast spekulera i men 

frånvaron av alternativ kunskapsutveckling och nya synsätt där små företag 

beaktas på egna villkor har sannolikt medfört att utvecklingspotentialen för 

denna företagskategori ej till fullo kunnat utnyttjas. 

Påståendet om att ny och bättre kunskap om småskalighet behövs och måste 

bygga på de specifika förutsättningar som råder i mindre enheter får utan tvivel 

nytt bränsle i dagens debatt. Vissa läger hävdar att utvecklingen bäst befrämjas 

genom att rusta upp våra gamla flaggskepp och även uppnå ytterligare storska

lighet inom näringslivet medan andra anser att småskaligheten är räddningen. 

Om förhållandet att storföretagen leder kunskapsproduktionen har sagts: 

"Man kan med fog invända att storskalefördelarna övertygande 
dokumenterats i utredning efter utredning, under det att småska-
lighetens ekonomi är 'pie in the sky1. Så är det också delvis, även 
om flera företagsekonomiska studier visar att små företag är väl 
så lönsamma som börsnoterade kolosser. Storskalighetens fördelar 
är mest och bäst dokumenterad, men vi börjar i ökande grad upp
märksamma dess nackdelar och kostnader. Småskaligheten är dock 
mer än en from förhoppning." (Hedberg och Sjöstrand 1979, s 20) 
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1.4 Den etablerade planeringssynen och de mindre företagen 

I likhet med att den samhälleliga överbyggnaden bär storskalighetens prägel har 

även kunskaps- och teoriuppbyggnad om företagandet i stort vilat pä studier av 

större företag. Detta gäller i hög grad också planeringsomrâdet. Den kunskaps

produktion som skett redovisar ofta erfarenheter från och/eller studier av stör

re organisationer och dessa teorier och normativa rekommendationer har förut

satts vara allmängiltiga. Sålunda har antagits att kunskap om planering pä indi

rekt väg går att omsätta till de mindre företagens situation. Denna utgångs

punkt måste därvid bygga på antagandet att förhållandena i små företag i stort 

överensstämmer med de som råder i stora företag. 

Kunskapen om planeringens olika dimensioner kommer alltså från studier om de 

stora företagen och är primärt utvecklad för att passa dessa. Teorierna ses 

därvidlag i huvudsak som storleksneutrala och anpassningen av denna kunskap 

till mindre och medelstora företag förutsättes kunna ske genom krympning. 

Föreställningen om att processer och strukturer är neutrala i förhållande till 

företagsstorlek är i allmänhet tveksam och i synnerhet kan man ställa sig frå

gande huruvida ett sådant krympningsförfarande är lämpligt i samband med 

planering. Där gäller det att bestämma eller förbereda företagets långsiktiga 

inriktning utifrån de grundkaraktäristika som råder i företaget och dess miljö. 

Grundvalarna för ett litet och ett stort företag är oftast olika, vilket torde 

implicera skilda angreppssätt för dessa två kategorier av företag.^) 

Vid studier av tidigare undersökningar inom planeringsområdet står det klart att 

formell planering vanligen är sparsamt förekommande eller rent av saknas i de 

mindre företagen.^) vid en jämförelse över storleken mellan företag fram

kommer att formaliserad långsiktig planering blir vanligare när företagen blir 

större. Det är rimligt att anta att de egenskaper som döljer sig bakom storleks

måttet återverkar på organisationens upplevda behov av och förutsättningar för 

att bedriva planering. Dessa behov kan dels springa fram ur det faktum att 

olikheter i intern struktur mellan små och stora företag existerar, dels vara en 

följd av att företagen har skilda förutsättningar att agera på marknader. 
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Vad gäller småföretagens agerande i miljön sägs denna bl a utmärkas av att man 

kan tillgodose mer unika behov och därigenom fâ en viss nisch pä marknaden, 

att produktionen delvis kan vara hantverksmässigt baserad, att man vänder sig 

till en företrädesvis lokal marknad samt att man i allmänhet saknar reella möj

ligheter till marknadsdominans. Detta förutsättes kompenseras av en väl ut

vecklad förmåga att reagera på förändringar i miljön, dvs mindre företag anses 

vara förhållandevis flexibla.16) 

Småföretagens relation till sin miljö sammanfattas av Ramström som konstate

rar att även de mindre företagen har ett behov av att kunna hantera planerings-

komplexet, men att förutsättningarna härför skiljer sig från de stora företa

gens. 

"När det gäller det mindre företagets planeringsproblem, bortser 
man också ofta från att dessa enheter i jämförelse med storföre
tagen, ofta har begränsade möjligheter att behärska sin omgivning 
och därigenom kunna fastlägga en långsiktig handlingslinje. I 
stället måste den - även för småföretagen livsavgörande - långsik
tiga planeringen för det mindre företagets vidkommande snarare 
inrikta sig på att skapa flexibilitet och handlingsberedskap..." 
(Ramström 1973, s 2) 

Förutom svårigheterna att nöjaktigt kunna hantera den externa miljön har 

mindre organisationer vanligen en outvecklad administrationsfunktion, där såväl 

personella som materiella resurser inbegrips. Detta leder till att man även in

ternt har specifika särdrag som kan göra att planeringsfunktionen hanteras 

annorlunda. Företagsledaren sägs i det lilla företaget ha en dominerande ställ

ning både vad gäller prioritering av arbetsuppgifter och utförandet av dessa. 

Frånvaron av utbyggda administrativa system nödvändiggör också ett mång-

funktionellt ianspråktagande av företagsledaren som resurs. Dock är det leda

rens personliga intresseinriktning som avgör var tyngdpunkten i dennes ledning-

arbete kommer att ligga. Entreprenörsegenskaperna är ofta av teknisk natur 

vilket leder till att frågor av långsiktig administrativ art lätt ses som impro

duktiva. 
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Det lilla företaget innehåller vidare relativt få människor vilket i allmänhet får 

till följd att organisationen vilar på en, ur organisatorisk synpunkt, mer infor

mell bas. Dessutom medför litenheten att såväl produktion som administration 

blir mer överblickbar, antalet vertikala nivåer fåtaliga, brett yrkeskunnande i 

stället för höggradig specialisering m m. Det informellt präglade nätverket av 

relationer mellan organisationens medlemmar och mångsidigheten i yrkesutö

vandet bildar ytterligare förutsättningar för det lilla företagets planering. 

Betydelsefullt för möjligheten att planera är också den uppsättning basresurser 

som det lilla företaget innehåller. Resurserna kan bestå av system för ekono

misk styrning, maskinella komponenter, planeringsmetoder samt personalens 

erfarenhet och kunskap. Så är nyckelpersoners kunskapsluckor, informationsin

samlings- och dokumentationssystemens enkla rutiner och ett otillräckligt ut

nyttjande av befintlig information exempel på förhållanden som försvårar en 

situationsanpassad planering.17) 

Dessa exemplifieringar av småföretagens särdrag ger uttryck för att mindre 

företag i väsentliga avseenden uppvisar egenskaper som klart skiljer sig från 

vad som återfinns i stora företag. Olikheter som därmed skulle kunna tänkas ge 

upphov till andra behov av styrinstrument, behov som återspeglas i sättet att 

planera. 

Det lilla företaget bör i så fall betraktas som en specifik företeelse vilket leder 

till att planering i sådana organisationer måste ses från delvis andra perspektiv. 

Eftersom all planering förutsättes vara ett instrument för framtidsorientering 

är det nödvändigt att styrinstrumentet är anpassat till behovet vilket i allmän

het bestäms av förhållanden i den externa och interna miljön. Därvid kan sådana 

faktorer som företagets storlek, dess produktinriktning, miljöns karaktäristik i 

termer av dynamik och komplexitet, personers planeringserfarenhet och ledar

stil tillsammans forma utseendet på planeringen (dess omfattning, form, grad av 

formalisering, specialisering, detaljering, organisation m m). 

Sålunda bygger tanken om en för de mindre företagen lämplig planering på att 

planeringsprocessen utgår från företagets aktuella situation. Genom att tillva
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rata och utveckla individernas egenskaper och föreställningar, de resursuppsätt

ningar som finns eller med lätthet kan aktiveras och de organisatoriska förut

sättningarna kan detta tillsammans med de betingelser som den externa miljön 

uppställer resultera i det ramverk som formar planeringsprocessen. Kravet på 

situationsanpassning skulle sålunda vara vägledande för den planeringsstil som 

utmärker småföretag.18) 

1.5 Studiens syfte 

Som framgått av den bakgrundsteckning som givits ovan finns det anledning att 

förmoda att planeringsbetingelserna i mindre och medelstora företag avviker 

från vad som gäller i stora företag. Forskningen inom området har hittills i 

huvudsak varit inriktad på att generera planeringsrelevant kunskap utifrån de 

förhållanden som råder för större företag. Denna kunskapsbas om planering har 

legat till grund för utvecklandet av handlingsinriktade system och tekniker av 

mer allmän karaktär där de mindre och medelstora företagens situation endast 

marginellt beaktats. Det övergripande syftet blir, mot denna bakgrund, att 

genom teoretiska och empiriska studier bidra till kunskapsutveckling om före

teelsen planering i mindre och medelstora företag. 

Denna ambition, att bidra till både teoretisk och praktisk kunskapsutveckling 

inom området, vill vi uppnå genom att beskriva och förklara under vilka förut

sättningar som mindre företag har att bedriva planeringsprocessen, samt vilka 

vägar eller uttryck som denna tar sig i konkret handling. Detta möjliggör en 

ytterligare uttolkning av eventuella olikheter i sättet att uppfatta och hantera 

planeringsföreteelsen, vilket samtidigt leder till att en ökad förståelse vinnes 

om planering i mindre och medelstora företag. 

Utifrån det övergripande syftet kan följande delsyften formuleras: 

- Att utveckla en referensram för studium av planering i mindre 

och medelstora företag. 
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- Att ge en allsidig beskrivning av planering i mindre och medel

stora företag. 

- Att söka förklaringar till och skapa förståelse för planering i 

mindre och medelstora företag mot bakgrund av de interna och 

externa förhållanden som råder i sådana företag. 
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AVDELNING II STUDIENS TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Som framkom i bakgrundsteckningen ovan har planeringen kommit att betonas 

som det ledningsinstrument vars primära uppgift blir att göra företaget hand-

lingsberett med hänsyn till den miljösituation som råder och förväntas råda i en 

nära eller avlägsen framtid. Planeringens roll har därmed successivt fått sitt 

verksamhetsfält utvidgat till att beakta såväl interna som externa förhållanden 

och med hänsyn därtill genom olika processer utveckla passande strategier. Det 

gör att företagets relation till sin miljö alltmer kommit i centrum, inte minst 

mot bakgrund av att omgivningen i allmänhet karaktäriseras av tilltagande 

komplexitet. 

I kapitel 2 skall relationen mellan företag och miljö närmare diskuteras. Däri

genom klargörs vilket miljöbegrepp som vi fortsättningsvis väljer att arbeta 

med samt vad som i allmänhet sägs utmärka olika typer av miljösituationer. I 

det nästföljande kapitlet introduceras planeringsdisciplinens grundläggande be

grepp. I syfte att kunna återge den utveckling som ägt rum under de senaste de

cennierna samt den mångfald av uttryck som planeringen har fått visas på hur 

såväl synsätt som praktiskt handlande löpande tillfört planeringsföreteelsen nya 

dimensioner. 

Utifrån den grundläggande bas om planering som redovisas i kapitel 3 koncen

treras framställningen i kapitel 4 till de huvudelement som tillsammans skapar 

planeringens helhet och ger innehåll åt densamma. Med hjälp av dessa två kapi

tel (3 och 4) blir det möjligt att närmare definiera den planeringssyn vi fortsätt

ningsvis kommer att arbeta utifrån. 

Avdelning två avslutas med ett kapitel där de mindre och medelstora företagen 

utgör fokus för framställningen. Förutom att klargöra begrepp och ställnings

taganden som är förbundna med mindre och medelstora företag förs diskussio

nen vidare i så motto att traditionell kunskap om planering respektive miljö 

belyses med hänsyn till de egenskaper som utmärker denna företagskategori. 
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2 FÖRETAG OCH MILJÖ 

En organisations överlevnad och framgång sägs bero på dess förmåga att hante

ra olika typer av störningar som kan uppstå när denna interagerar med sin miljö. 

Relationen till miljön kan då antingen verka destruerande på det enskilda före

taget eller underhålla och stödja detsamma. Rhenman (1969, 1974 a) menar att 

systemen (miljö - företag) måste stödja varandra, vara överensstämmande, för 

att företaget skall kunna överleva. Det som gör det hela svårt från organisatio

nens synvinkel är att den omgivande miljön oftast förändras vilket leder till att 

osäkerhet uppstår. En organisations problem kan således ses som en följd av för-

ändringsprocesser, framförallt av förändringsprocesser i miljön. En annan osä

kerhetskälla som vanligen anges har teknologiska orsaker som sitt ursprung.D 

Planeringen är ett instrument för att hantera den osäkerhet som ligger i företa

gets utbytesrelation visavi sin omgivning och eventuella korrigeringar i denna 

relation tar sig uttryck i olika strategier. Ett hänsynstagande till osäkerhet 

innebär i allmänhet en ansats som tar sin utgångspunkt i helheten, ett system

perspektiv. Sättet att beakta osäkerheten kan enligt Thompson (1971) kategori

seras i två ytterligheter, antingen att söka efter säkerhet eller att erkänna 

förekomsten av osäkerhet. Det förstnämnda förfaringssättet betecknas av 

samme författare som "det slutna systemets strategi" medan det senare benäm

nes "det öppna systemets strategi". 

Det har i detta sammanhang framförts olika teoretiska ansatser där föreställ

ningen om det slutna systemet är förknippat med ett rationellt perspektiv och 

där den öppna synen relateras till ett systemperspektiv.2) Att likställa ett tek-

niskt-mekanistiskt synsätt med en sluten systemsyn och ett mer aktörsinfluerat 

synsätt med den öppna systemsynen kan diskuteras. I stället kan det vara me

ningsfullt att göra en distinktion mellan systemsynen å ena sidan, både öppen 

och sluten, och ett rationellt synsätt å andra sidan. Förenklat uttryckt bygger 

det senare synsättet på uppfattningen om att helheten kan adderas av de delar 

som förutsättes ingå i denna helhet medan systemsynen underkänner denna 

matematiska princip och lyfter fram begreppet synergi, dvs att den totala hel

heten avviker från det summativa värdet av delarna.-*) 
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Den slutna systemsynen antas uttrycka en situation där företaget i egentlig 

mening inte påverkas av yttre förhållanden utan organisationen ses som ett 

instrument för att förverkliga uttryckta mål för vissa individer eller grupper 

där organisationsstrukturen är manipulerbar för att genom förändringar i denna 

öka effektiviteten. Denna interna orientering kommer bl a till uttryck genom 

att teoribildningen i stor utsträckning fokuserats mot intern organisationsplane

ring och -kontroll för att därigenom nå måluppfyllelse. 

I stället för att genom planering och kontroll söka skapa säkerhet i organisatio

nens situation tar den öppna systemmodellen sin utgångspunkt i att överlevan

det i sig självt är ett mål och erkänner osäkerheten genom att beroendeför

hållandet till miljön accepteras. Måluppfyllelsen ses som bara en av 

organisationens funktioner där andra viktiga uppgifter rör relationen till miljön. 

Organisationen antas vidare bestå av ett antal ömsesidigt beroende 

komponenter som tillsammans bildar systemhelheten. Denna struktur svarar 

mot och söker anpassa sig till ett större antal intressenters krav, och 

jämvikten/balansen i systemet grundar sig på utbytet av belöningar och bidrag 

visavi de olika intressenterna. Utbytesprocessen är således det kitt som håller 

systemet samman.^) 

I föreliggande studie betraktas organisationer i huvudsak som öppna system 

vilka interagerar med sin omgivning. Varierande grader av beroendeförhållanden 

existerar mellan företaget och miljön. 

2.1 Företagets relevanta miljö 

Olika försök har gjorts att kategoriindela företagets miljö för att därigenom nå, 

dels en avgränsning av densamma till de för organisationen relevanta avsnitten 

eller segmenten, dels en egenskapsbeskrivning av skilda miljöers karaktärer 

vilken förutsättes uttrycka olika dimensioner av komplexitet och därmed även 

osäkerhet. 

Vad gäller identifikationen av den/de delar av miljön som är av aktuell eller 

potentiell betydelse för företagets utbytesprocess introducerade Dill (1958) 

begreppet handlingsmiljö. På motsvarande sätt betecknar Rhenman (1969, 
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1974 a) företagets relevanta miljö som arbetsmiljö och avser med denna de 

komponenter med vilka organisationen står i direkt relation till. Såväl Dill som 

Rhenman anger element i handlings- respektive arbetsmiljön som bygger upp 

densamma. Beskrivningen av arbetsmiljön kan ske utifrån indelningen kunder, 

leverantörer, konkurrenter, långivare m fl. En gemensam benämning av dessa 

komponenter är i Rhenmans termer intressenter.^) 

Således bestäms med vem eller vilka företaget har etablerade relationer vilket 

också anger olika beroendeförhållanden mellan företaget och grupper/sektorer i 

dess omgivning. Riktningen av beroendeförhållanden uttrycker vidare var mak

ten, med hänsyn till en aktuell relation, är belägen.^) Så kan företaget vara 

starkt beroende av en kund eller leverantör, vilket anger att den avgörande 

makten över relationen finns där. Omvänt kan relationens maktcentrum ligga 

hos företaget. 

En arbetsmiljö kan inte etableras av organisationen själv utan stöd av de i mil

jön relevanta komponenterna. Utbytesrelationen måste därför vara positiv både 

för organisationen och de aktuella intressenterna. I detta sammanhang är det 

vanligt att tala om domänkonsensus^) som uttryck för accepterandet av det 

ömsesidiga givandet och tagandet som vidmakthåller relationerna. 

Den ovan givna beskrivningen av vad företagets miljö huvudsakligen står för har 

utgått från identifierbara och i allmänhet fysiska komponenter. Mer sociala 

fenomen som är av betydelse för organisationens handlande har också beaktats 

och kan ses som en komplettering av arbetsmiljöbegreppet. I Rhenmans termer 

sammanförs dessa normer och värderingar av social natur under begreppet vär-

demiljö.8) Det är alltså nödvändigt att i organisationens miljö inbegripa dels 

sådana faktorer/element som inryms i arbets-/handlingsmiljöbegreppet, dels 

sådana fenomen som sammanfattas i termer av värdemiljö. Det är utifrån det 

perspektivet som vi i föreliggande arbete vill använda oss av miljöbegreppet när 

detta relateras till företag. Miljön ses dels som bestående av element - intres

senter - och dels bestående av normer och värderingar i allmänhet. Fortsätt

ningsvis benämnes detta företagets handlingsmiljö eller mer kortfattat miljö. 
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2.2 Den relevanta miljöns karaktäristik 

Förutom frågor kring att sätta gränser om vad miljö egentligen representerar 

för en organisation har även betydande forskningsarbete lagts ned på att klar

lägga förekomsten av olika egenskaper i miljön. Handlingsmiljön kan sålunda 

betecknas genom de dikotoma begreppen fientlig-välvilligt eller sträng-gene-

rös.10) Ett steg vidare gick Dill (1958) i en studie där han försökte återge mil

jöns karaktäristik i flera dimensioner. Så indelades handlingsmiljön i sådana som 

är homogena eller heterogena, stabila eller snabbt föränderliga. 

Karaktäriseringen av miljöförutsättningarna med hänsyn till vad som ur organi

satorisk synvinkel är mest kritiskt har vanligen lett till att just miljödimen

sioner som uttrycker graden av homogenitet och graden av förändring fram

hävts. I dessa termer beskrivs miljöförutsättningarna i studier som genomförts 

av Burns och Stalker (1961) där ledningssystem studerades, Chandler (1962) där 

organisationsstrukturer och marknadsförhållanden penetrerades och Lawrence 

och Lorsch (1969) där miljöförutsättningar relaterades till organisationers ut

formning med avseende på differentiering och integrering. 

Vad gäller miljöns dimension i termer av homogenitet-heterogenitet åsyftas i 

vilken utsträckning segment i handlingsmiljön betingas av skilda mönster i utby

tet med företaget medan begreppsparet stabil-dynamisk återspeglar den snabb

het med vilken förändringar sker i dessa segment. Tillsammans ger de båda 

dimensionerna uttryck åt den osäkerhet som karaktäriserar handlingsmiljön, 

vilken därmed också inverkar på företaget och dess möjligheter att hantera sin 

verksamhet. 

Genom att kombinera de båda miljödimensionernas parsammansättningar erhålls 

fyra extremfall av miljösituationer som företag har att arbeta under. Beträff

ande miljöns karaktär i dimensionen homogenitet-heterogenitet är det vanligt 

att denna sammanfattas i begreppet komplexitet. På motsvarande sätt får be

greppsparet stabil-dynamisk uttrycka miljöns dynamik eller föränderlighet. 
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Figur 2,1 Interaktion mellan miljöns komplexitet och dynamik. Källa: 
Thompson, J.D., 1971, op cit. 
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Som framgått ovan har försöken att karaktärsbestämma handlingsmiljön oftast 

lett till att någon eller några dimensioner fått uttrycka miljöegenskaperna. En 

något annorlunda ansats framkommer i det arbete som redovisas av Emery och 

Trist (1965, 1969) där man söker idealiserade miljötyper i allmänhet och där 

slumpmässigheten och systematiken i beroendeförhållanden bildar grunden för 

typologiseringen. Författarnas klassifikationsschema för organisationsmiljöer 

bygger på fyra identifierbara miljötyper vilka betecknas: randomiserad, struktu

rerad, reagerande respektive turbulent miljö. Utifrån miljötyperna diskuteras 

dessas allmänna särdrag eller egenskaper, vad detta motsvaras av för allmän 

marknadsmodell, vilka medel - vilket handlande - som ur planeringssynpunkt är 

lämpligt/sannolikt för företagen givet miljötypen och slutligen företagens all

männa egenskaper i termer av tillväxt och organisation. 

Så utmärkes en randomiserad miljö av att miljöelementen (med dess innehåll av 

hot och möjligheter) är relativt stabila och slumpmässigt fördelade i miljön. 

Eftersom det inte finns något samband mellan miljöelementen ger inte kunskap 

om ett element någon vägledning om de andra. Företagets handlande känne

tecknas av att strategiska inslag får stå tillbaka för mer taktiskt orienterade, 

dvs att utifrån adaptivt beteende agera så bra som möjligt. Nödvändigheten av 

samgående mellan organisationer, eller tillväxt i företaget är liten eftersom 

handlandet är företrädesvis lokalt orienterat. Den marknadssituation som ur 
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ekonomisk synvinkel kan exemplifiera förhållandet skulle här vara den klassiska 

marknaden, dvs fullständigt fri konkurrens. 

En strukturerad miljö kännetecknas av att det existerar vissa beroendeför

hållanden mellan miljöelementen och att dessa vidare är koncentrerade i klun

gor eller anhopningar. Situationen är här fortfarande stabil, men komplexiteten 

är tilltagande. Organisationen söker svara mot denna situation genom att ut

veckla strategier som är skilda från taktiska dispositioner. Detta handlande 

möjliggörs genom att kunskap om ett miljösegment kan vara applicerbart/över-

förbart till ett annat. Det gäller således att undvika vissa klungbildningar och 

sträva mot andra mer gynnsamma. Överlevandet blir för en organisation mer 

direkt kopplat till den kunskap man har eller kan fånga in om miljön. Resurskon

centration, överordnade mål, långsiktsplanering och särpräglad kompetens blir 

nyckelföreteelser i företagets handlande. En följd av de olika insatser som före

tas av organisationen för att möta miljöns krav blir att tillväxt vanligen sker 

och att hierarkiska och centraliserade strukturer uppstår. Marknadsförhållandet 

kan karaktäriseras som vid "imperfekt" konkurrens. 

Den miljötyp som benämnes reagerande motsvarar vad som i den ekonomiska 

teorin går under beteckningen oligopolistisk. Miljön uppvisar stora likheter med 

den situation som kännetecknar den strukturerade miljötypen med det tillägget 

att det här finns ett mindre antal konkurrenter. Detta förhållande dominerar 

miljösituationen genom att ett visst företags handlande möts med mothand-

lingar från någon/några av konkurrenterna. Inriktningen av företagets hand

lande/aktion kan varken sägas bära långsiktig eller mer taktiskt orienterad 

prägel, utan mera vara av intermediär art. Med detta menas att företaget 

bygger sitt agerande kring ett antal planerade taktiska dispositioner, bedömda 

reaktioner och motaktioner från konkurrenterna. Organisationens målsättningar 

blir mindre lägesorienterade och mer resursorienterade eftersom behovet av 

rörlighet - flexibilitet - är stort. Detta behov nödvändiggör vidare en decentra

liserad struktur för att snabbheten och kvaliteten vid beslutssituationer skall 

uppnås. Exempel på handlingsmönster, för att nå viss grad av stabilitet, som 

företag i denna miljösituation kan tänkas utveckla är parasitism, expansion 

genom uppköp av konkurrenter, utvecklande av marknads- och konkurrentkon-
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sensus genom förhandling, alltså någon form av reglering av roller mellan ett 

antal miljöaktörer/intressenter. 

Slutligen innebär den turbulenta miljön en situation av stor komplexitet som 

skapar avsevärda problem för företaget. Dynamiken som existerar skapas och 

fortplantar sig i miljön både som effekter på organisationers handlande som 

uppkomna helt fristående. "The 'ground' is in motion" (Emery och Trist 1969, 

s 249). Osäkerheten i denna miljötyp är mycket stor vilket gör att egna handlin

gar resulterar i oförutsägbara effekter. Långsiktig planering i traditionella 

termer blir därför inte verkningsfull för det enskilda företaget. Behovet av 

alternativa organisatoriska arrangemang blir nödvändig och kan exempelvis ta 

sig en matrisorienterad form där överordnade värdesystem och/eller institutio

ner ger möjlighet att undvika miljöelementens inbördes destruktiva relationer. 

Man kan här tala om organisationsekonomiska strukturer, förhandlingsekonomi 

o dyl.H) 

2.3 Överensstämmelse företag - miljö 

En betydande del av forskningen inom detta område har baserats på idéen om 

att organisationsbeteende huvudsakligen beror på graden av överensstämmelse 

mellan omgivning och organisationsstruktur. Kännetecknas handlingsmiljön av 

såväl liten dynamik som liten komplexitet innebär detta att osäkerheten som 

ett företag har att möta är relativt lätt att förutsäga. Förvarningstiden är 

genom den låga dynamiken förhållandevis lång samtidigt som en relativt enhet

lig utbytesrelation mellan olika avsnitt i miljön och företaget råder. Detta till

sammans ställer då blygsamma krav på organisationens flexibilitet varför en 

relativt enkel struktur med standardiserade svarsreaktioner eller regler för 

anpassning är tillräckliga. Den organisationstyp som för denna situation ansetts 

mest lämplig brukar benämnas mekanisk.12) 

Om dynamiken fortfarande är låg men komplexiteten hög, dvs olika segment i 

handlingsmiljön uppvisar skilda mönster vad gäller efterfrågan, tillförsel, frek

vens och under vilka former detta sker, uppkommer en situation där det ställs 

andra krav på företagets struktur. Man menar här att det är nödvändigt att 
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bryta ner organisationen i ett tillräckligt antal funktioner, som var och en i 

första hand har till uppgift att svara upp mot ett visst miljöavsnitts egenskaper. 

Behovet av att differentiera sin verksamhet uppstår som en respons på miljöav

snittens krav på viss utbytesrelation med företaget. För att undvika de risker 

för internt sönderfall som kan bli en följd av differentieringen blir det samtidigt 

nödvändigt att företagets verksamhet kan hållas samman. Integrering blir där

med organisationens svar på miljöns differentieringskrav. Den organisatoriska 

form som under denna typ av handlingsmiljö har ansetts lämplig benämnes byrå

kratisk.^13) 

I en situation där komplexiteten är liten medan dynamiken stor anses en orga

nisk struktur vara bäst lämpad att hantera denna osäkerhet. Flexibilitet anses 

vara denna strukturmodells signum och man talar ibland om inbyggd föränd

ringskapacitet. Genom en flexibel differentiering och integrering av olika pro

cesser är det således möjligt att utifrån nya betingelser i handlingsmiljön snabbt 

ändra organisationen.^) 

Slutligen kan handlingsmiljön karaktäriseras av både stor dynamik och stor 

komplexitet. Handlingsmiljön uppvisar under denna situation sådan instabilitet 

och oförutsägbarhet att en organisatorisk struktur krävs som inom sig inrymmer 

både stabilitet och flexibilitet. Någon form av decentraliserad struktur, t ex 

matris- eller divisionaliserad organisation samt organisation med "institutionel

la investeringar",15) anses vara svaret på detta organisatoriska dilemma.16) 

Rhenman (1969, 1974 a) har vidare diskuterat begreppet överensstämmelse 

vilket denne ser som en nödvändighet för att förhindra att företaget störs 

sönder av sin handlingsmiljö. Överensstämmelsebegreppet är knutet till den 

miljösituation som råder och den handlingsstrategi som företaget utvecklat för 

att undvika sönderstörning. Författaren har angett fyra sådana typsituationer 

där överensstämmelse kan sägas föreligga, nämligen avbildning, komplettering, 

samtidig optimering och samråd samt dominans. För att eftersträva överens

stämmelse kan ett företag utforma åtminstone fyra strategiinriktningar för att 

erhålla balans i relationen till dess omgivning. 
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Det första alternativet innebär att organisationen i sin egen struktur försöker 

avbilda miljön (mapping). Situationen utmärkes av att organisationen kan ex

ploatera sin handlingsmiljö utan bestraffning. Organisationens framgång är, 

enligt vårt sätt att se, beroende av dess egen anpassningsförmåga. Härvidlag 

kan förutsättas att miljöns komplexitet bör vara relativt låg samtidigt som dess 

dynamiska dimension karaktäriseras av mer evolutionärt präglade förändringar. 

Genom ett ständigt utbyte av händelser mellan företag och miljö kan aktion och 

reaktion leda till de nödvändiga successiva anpassningsprocesserna. 

Är komplexiteten fortfarande låg men dynamiken i miljön tilltagande uppstår en 

situation då enkelriktad anpassning för organisationen inte längre är möjlig. En 

mer utåtriktad verksamhet uppstår, vars syfte är att söka förvärva insikter om 

handlingsmiljön i termer av hot och möjligheter och utifrån denna insikt exploa

tera miljön genom att komplettera dess egenskaper. Det passiva beteendet 

anpassning kommer att ersättas av ett mer dynamiskt och flexibelt handlande, 

en förmåga som man måste arbeta sig till i samverkan med sin miljö. Företaget 

har kraft och möjligheter att utnyttja de blottor eller de potentialer som de 

närbelägna systemen exponerar och mot bakgrund av dessa söka en struktur där 

man eftersträvar inpassning. I Rhenmans termer kan detta benämnas komp

lettering (matching). 

Kännetecknas miljön som företagen är verksamma i av både hög dynamik och 

hög komplexitet kan överensstämmelse under dessa betingelser uppnås om orga

nisationen samtidigt kan tillgodose kraven på intern stabilitet och ett flexibelt 

beteende gentemot miljön. Möjligheten för företag att arbeta med en strategi 

där dessa båda inriktningar kombineras kan i Rhenmans terminologi uttryckas 

som bestående av samtidig optimering och samråd (joint optimization and joint 

consultation). 

Slutligen kan i en miljösituation med låg dynamik och hög komplexitet överens

stämmelse erhållas genom att företaget utvecklar sin miljörelation så att 

komplexiteten i första hand kan bemästras. Här blir påverkan det centrala vil

ket innebär att någon form av dominansstrategi utgör det svar som organisatio

nen lämpligen bör eftersträva. 
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2.4 Planering - länken mellan miljö och organisation 

Som framgått ovan är organisationer och företag alltid verksamma i en miljö. 

En del av den totala miljön är av större relevans för en specifik organisation 

och denna har benämnts handlingsmiljö. Mellan miljösegment finns olika former 

av beroenden eller relationer som kan vara mer eller mindre stabila och tillsam

mans ger detta upphov till osäkerhet. Planeringens historiska utveckling som 

presenterades i kapitel 1 visade att denna funktion har genomgått en förändring 

över tiden. Från att så gott som uteslutande ha varit ett instrument för före

tagsintern verksamhetsstyrning har den externa uppgiften alltmer kommit att 

betonas. Man kan alltså säga att den ideala planeringens yttersta syfte är att 

skapa en god relation mellan företaget och dess handlingsmiljö. 

Vilka uttryck planeringen tar sig i strategiskt betingad handling under olika 

miljösituationer har antytts i de ovan refererade teoretiska verken. Här fram

går att det existerar en stor variationsvidd mellan olika miljösituationer, från 

relativ förutsägbarhet till total turbulens, samtidigt som en utveckling kontinu

erligt pågår inom de olika miljösegmenten. Implikationerna på planeringsverk

samheten kan därmed leda till olikheter i beteendet och i förlängningen även 

medföra dramatiska förändringar härvidlag. Etablerade planeringssanningar kan 

därmed bli obsoleta och nya förhållningssätt och instrument erfordras. 

Miljösituationen ställer alltså krav på företaget och ett i tidigare teori vanligt 

sätt att hantera miljöns osäkerhet samt dennas fördelning antogs kunna ske 

genom att företagen skapar olika organisatoriska utformningar. Genom struktu

rella arrangemang kan företaget i relation till sin miljö uppnå överensstämmel

se. Förhållandet att det för varje situation finns en strukturell lösning som bätt

re än andra förmår att göra organisationen framgångsrik kan sannolikt accepte

ras av alla. Vad som medfört problem har varit att finna mer allmängiltiga 

mönster i relationen struktur-miljö. Som framgått under tidigare avsnitt 2.3, 

antas de där nämnda strukturella typerna "passa" sina specifika miljösituatio

ner. Emellertid skall vi inte på denna plats utveckla resonemanget om vad som 

styr eller ligger till grund för framväxten av en viss struktur utan nöja oss m ed 
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att konstatera att en viss strukturlösning ger ett ur organisationens synvinkel 

bättre utfall vad gäller dess relation till miljön. 

Oberoende av om en viss organisatorisk utformning passar eller inte passar en 

given miljösituation kan denna struktur ha sitt ursprung i slump eller medvetet 

handlande. Om vi bortser från rent slumpmässigt uppkomna "goda" relationer 

organisation-miljö kan olika medvetna handlingar leda fram till att fenomenet 

överensstämmelse uppnås. Med medvetna handlingar förstås här att någon ba

komliggande strategi ligger till grund. Att organisationsstrukturen är en följd av 

den strategi som företaget utvecklar och driver fann Chandler (1962) i sin stu

die av amerikanska industriföretag. Emellertid tycks relationen strategi-struk-

tur inte vara entydig utan befintlig struktur kan inskränka på möjligheten att 

utveckla helt nya strategier.17) 

Oavsett om strategi styr struktur eller tvärtom kan vi konstatera att det råder 

ett intimt samband dem emellan. Planeringsprocessen, vars slutresultat strate

gierna utgör, spelar således en central roll beträffande strukturella förhållanden 

samt deras förändringar i en organisation. 

Vad gäller strategier som instrument för att åstadkomma förändringar är det 

inte alltid så att sådana inverkar underlättande, åtminstone om organisationen 

studeras över en längre tidsperiod. Det finns tecken som tyder på att en etable

rad strategi och de värderingar som är förknippade med denna kan fungera som 

ett filter mot efterföljande strategiska situationer. Hedberg och Jönsson note

rar att: 

"Strategies are the more or less well integrated sets of ideas and 
constructs through which problems are spotted and interpreted, 
and in the light of which actions are invented and selected." 
(Hedberg och Jönsson 1978, s 90) 

Individerna/de signifikanta aktörerna i planeringsprocessen får således en 

central roll vid strategiska beslut. Genom att arbeta fram en fungerande upp

sättning av strategier, en organisatorisk struktur och en viss teknologi påverkas 

organisationens beteende.18) Den verklighet som aktörerna har som referens
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system för sina beslut och handlingar beskrivs av Hedberg och Jönsson (1978) 

som "myter". Dessa tycks vidare vara förbundna med en organisations utveck

ling. De genomgår förändringar och kan kopplas till olika eror i ett företags liv. 

Som framgår ovan indikerar den refererade forskningen kring strategi och 

struktur att centrala aktörers perception, individernas socialisation och andra 

beteendemässiga aspekter har betydelse och påverkar planeringsanknutna pro

cesser. Det kan med fog hävdas att något enkelt och klart orsak-verkanssam

band svårligen låter sig uttryckas. Snarare betingas en organisations beteende i 

relation till sin miljö, där strategi- och strukturutformning utgör betydelsefulla 

inslag, av ett nätverk av beroendeförhållanden där begrepp som "orsak" och 

"verkan" bör användas med försiktighet. 

Hittillsvarande resonemang har uppehållit sig vid den organisatoriska delen av 

relationen organisation-miljö, där strukturella utformningar av olika slag antas 

svara upp mot uppkomna förändringar i miljön. Det är nu inte så att företaget 

för den skull skall betraktas som en passivt anpassande part i relationen utan 

omgivningen bör härvid betraktas både som en "skapare" och "skapelse". 

I enlighet härmed kan det därför vara missvisande att betrakta organisationer 

som produkter av sin omgivning, åtminstone i ett längre perspektiv. Lika gärna 

kan organisationer ses som aktiva element som driver fram förändringar i mil

jön. Genom olika handlingar som investeringar i utrustning och marknader, ut

veckling av ny teknologi och nya produkter m m ändras rådande betingelser i 

den aktuella miljön och genom varje sådan ändring, iscensatt av ett enskilt 

företag, skapas på sikt en "ny" miljösituation gentemot vilken företaget ver

kar. 19) Härigenom kan en ändring i miljön få till följd att vissa företag vinner 

och andra förlorar. 

En slutsats som vi drar av den diskussion som förts under detta kapitel är att 

såväl organisatorisk struktur som omgivning/miljö är produkter av individers 

tänkande och handlande samtidigt som de ger upphov till dem. Så kan struk

turella arrangemang ibland föregå en förändring av miljön likväl som den kan 

vara motsträvig anpassare till densamma. Det komplexa samspel mellan miljö, 
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strategi, organisationsstruktur och individanknutna föreställningar ("cognitive 

maps") om dessa ställer samtidigt krav på den ansats som krävs för att studera 

dessa förhållanden. En mer process-orientérad ansats härvidlag antas vara sva

ret på dessa krav.20) 
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3 PLANERING - ETT MÅNGFACETTERAT BEGREPP 

Planer är i sig artificiella skapelser skilda frän verkligheten, dvs en plan, oav

sett dess form, är en modellkonstruktion och inte en på verkligheten implemen-

terad lösning. "Words are not things".D "A plan itself is a model of the corpo

rate phenomenon being planned. The plan abstracts the real word system which 

is to exist when the plan is implemented".2) Oberoende av synsätt så är det 

företagens situation som frammanar ett behov av planering. Det är vidare 

exklusiva företeelser under specifika omständigheter i företagens liv som med

för att planeringsprocessen och implementeringar av framtagna planer tar sig 

olika uttryck. 

Denna vida syn på området medför att man förutom insikter om företagens 

betingelser även skall kunna förstå de grundläggande premisserna för själva 

planeringsföreteelsen. Denna planeringsspecifika kunskap kan kallas teorier om 

planering medan det sätt varpå denna kunskapsmassa appliceras på företags 

konkreta planeringssituation kan kallas teorier för planering. Teorierna om 

planering skall alltså klarlägga de grundläggande värdena och målen med plane

ring överhuvudtaget vilka sedan ligger till grund för det enskilda företagets 

planeringsmässiga handlande.^) Mot bakgrund av att vi funnit att mycket av den 

förvirring som hänger samman med företeelsen planering härrör från oklarheter 

om innebörden i teorier om respektive för planering har denna konceptuella 

indelning setts som betydelsefull i vår föreställningsram. 

3.1 Om planeringens värden och syften 

Planering som ensam generator till framgång för ett företag får inte övervärde-

ras. Snarare måste företeelsen planering ses som en faktor som tillsammans 

med andra, t ex resursuppsättning i stort, produktidéer, produkter, bra medar

betare och tur, skapar en gynnsam bas för företagets utveckling. Dock får det 

inte vara så att aktiviteten planering tillåts undandra sig en bevisbörda som 

syftar till att rättfärdiga dess egen existens. Många studier har också tagit 

fasta på denna uppgift och utvärderingen av planeringens nytta har vanligen 

tagit sin utgångspunkt i ekonomiskt anknutna storheter. Att i ekonomiska ter
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mer påvisa värdet av planering ter sig också naturligt mot bakgrund av före

tagsekonomins fokusering till ekonomisk effektivitet och rationalitet. 

Utan att ge en fullständig inteckning av de studier som haft en sådan inriktning 

där resultaten byggt på jämförelser mellan företag som bedrivit formell plane

ring med sådana som ej gjort så, kan följande exempel ges. Ansoff et al (1970) 

studerade organisationers beteende inför tillväxt genom förvärv av andra före

tag och fann att mer ekonomiskt lyckade förvärv fanns bland de köparföretag 

som formaliserat sina planeringsaktiviteter. Kriterierna byggde på finansiella 

och ekonomiska nyckeltal som mått på förvärvens framgång. Vidare framkom 

att de som planerade i högre utsträckning än icke-planerande också kunde för

utse effekterna av sitt handlande. 

Kargar och Malik (1975) byggde sin framställning kring företagens ordinära 

verksamhet och utvärderade denna i traditionella lönsamhetsmått och fann att 

företag med formella system för planering var mer framgångsrika därvidlag än 

"icke-planerande" organisationer. Förhållandet att ekonomisk framgång och 

användandet av långsiktig planering är korrelerade till varandra framgår även 

av Thune och House (1970). Det tydligaste sambandet återfanns bland företag 

verksamma i branscher som kännetecknas av kraftig föränderlighet och bland 

medelstora företag. Planeringsinstrumentet som en betydelsefull faktor för 

företags framgång har även funnit stöd i en studie av Herold (1972). 

Lindsay och Rue (1980) hävdar med stöd av egna undersökningar att företag i 

mer komplexa omgivningar och miljöer som ändras snabbt är mer benägna att 

använda formaliserade planeringsrutiner. Dessa författare har emellertid inte 

behandlat planering i ekonomiska nyttotermer. Av intresse kan dock här noteras 

att Lindsay och Rue refererar till en annan undersökning^) som har inventerat 

litteratur över temat "organization-environment relations" tidsperioden 

1965-74. Enligt denna framkom att endast nio empiriska studier hade relaterat 

planering till miljömässiga faktorer. 

Förutom att söka stöd i olika ekonomiska framgångsmått finns företrädare som 

menar att planeringen rättfärdigas genom det förhållandet att den handlings
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miljö som företag verkar i uppvisar sådan grad av föränderlighet att planering 

utgör det enda alternativet för att underlätta hanterandet av "den ständigt 

förändrade världen". Genom planering är det möjligt att åstadkomma de nöd

vändiga processerna som syftar till förändring.^) 

Rhenman (1974 b) tar fasta på detta och menar att just planering som drivkraf

ten till förändringar är dess främsta adelsmärke. I samband härmed pekar 

författaren på de riskmoment som en formell planeringsorganisation med dess 

koncentration på planeringens slutprodukt kan innebära.^) 

"Planeringsprocessen är viktigare än den föreliggande planen. För 
det första så har jag blivit övertygad om att i det har arbetet är 
det inte planen som är det viktiga, det är inte ens viktigt att en 
plan kommer fram. De mest framgångsrika fallen har inte nödvän
digtvis inneburit den snyggaste, mest sammanhängande och mest 
genomarbetade långsiktsplanen. Tvärtom så har jag sett flera 
exempel på företag där man har mycket eleganta och mycket 
genomarbetade långsiktsplaner, där planerna har varit precis 
motsatsen till vad de skulle vara - den har inte varit ett 
instrument för att förändra utan ett instrument för att konserve
ra. Det viktigaste är alltså planeringsprocessen, om planeringspro
cessen innebär att man rullar upp någonting av det bestående, att 
man får en förändring." (Rhenman 1974 b, s 58) 

Andra författare har studerat planeringens värde utifrån andra, icke direkt 

ekonomiskt relaterade, nyttoaspekter. Carson (1972) menar att planeringens 

främsta värde ligger i att den kan underlätta kommunikation mellan befatt

ningshavare samt att den kan ge upphov till ökad motivation med en förhöjd 

beslutskvalitet i slutändan. Glueck anger just detta förhållande som ett av tre 

huvudskäl till att planera, nämligen det att: 

"Strategic planning provides all the employees with clear goals 
and directions to the future of the enterprise." (Glueck 1980, s 16) 

Trots att empiriskt stöd för en positiv relation mellan planering och ett förbätt

rat ekonomiskt utfall i företag har ett flertal undersökningar visat på motsatsen 

samt att företeelsen planering bör "utvärderas" betydligt mer nyanserat än vad 

som i allmänhet skett. Till exempel Leontiades och Tezel (1980) hävdar att, 
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trots att flertalet av genomförda studier använder en ensartad indelning i for

mell versus informell planering som kriterium för "mätning" av planeringsbe

teende, så är en sådan indelningsgrund i sig godtycklig och författare har många 

gånger utan mer ingående kunskap om undersökta företag dragit alltför långt

gående slutsatser. I en egen undersökning fann Leontiades och Tezel inget sam

band mellan företagspersonalens egna värderingar av planering och dessa före

tags beteende. Inte heller Kudla (1980) erhöll resultat som tyder på högre lön

samhet i planerande företag jämfört med icke-planerande. 

Wood och LaForge (1979) studerade ett antal organisationer vilket inte utvisade 

någon konsistent relation mellan ekonomisk framgång och planeringssystemens 

utvecklingsgrad. Deras slutsats blev att... 

"it is time... to abandon the smorgasbord use of financial measu
res... and try to match up the appropriate performance criteria 
with the primary objective of the organization being studied." 
(Wood och LaForge 1979, s 526) 

Det finns således skäl som talar för behovet och nödvändigheten av att bedriva 

planering i företag. För det första ses det som nödvändigt med hänsyn till de 

ständiga miljöförändringarna. För det andra skapas förutsättningar till högre 

effektivitet som kommer till uttryck i olika ekonomiska och finansiella plusfak-

torer. Slutligen menas att klimatet och motivationen inne i organisationen för

bättras, vilket underlättar erforderliga förändringar, dvs minskar den admini

strativa trögheten. Emellertid framkommer andra resultat som bidrar till att 

nyansera den ensidigt goda bilden som ovan refererade studier ger av vad plane

ring innebär för en organisation. Man ifrågasätter dock inte i första hand plane

ringens värde i sig utan mera det sätt varpå olika mätningar skett samt hur 

slutsatser dragits och förespråkar en närmare anknytning till de värden och 

syften planeringen har för det enskilda företaget. 

3.2 Om vad planering inte ar 

Begreppet planering kan sägas ha lika många innebörder som det finns experter. 

Risken för missförstånd av vad som i en specifik situation åsyftas är därmed 
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stor. Den bakgrund ur vilken kunskap om planering i företag växt fram har präg

lat innebörden och terminologin eftersom planeringskunskapen utvecklats ur 

praktiken för praktiken. Det gör att en stor del av planeringslitteraturen är 

byggd på enskilda konsulters eller företagsledares erfarenheter. Den empiriska 

basen är vidare begränsad och framställningarna bygger vanligtvis pä ett fram

gångsrikt företags situation och utveckling i samband med planering. Samman

taget har detta lett till att något enhetligt precist språkbruk knappast kan sägas 

existera. Inte heller har någon fullständig och sammanhängande teoribas för 

planering utvecklats. 

Vanligen tycks det som om det är lättare att ange vad planering inte är än vad 

det är. Missuppfattningarna baseras ofta på ett betonande av en enstaka aktivi

tet eller verksamhet inom planeringsprocessen vilket leder till att denna redu

cerats till en teknik, prognos, budgetuppställande m m. Warren (1969) har 

klassificerat de förekommande missuppfattningarna som beroende av: 

- Sammanblandning mellan långsiktig planering och en av dess be
ståndsdelar eller element. 

- Sammanblandning mellan långsiktig planering och ett av dess 
delområden. 

- Sammanblandning mellan långsiktig planering och ett av dess 
allmänna karaktäristika. 

Den första typen av missuppfattning grundas på att planering ses som synonym 

till prognosticering, budgetering, kalkylering m m. Planering får således inte ses 

som en metod/teknik att förutsäga framtiden. Om den så vore, "skulle för det 

första problemet med att få fram snabba beslut reduceras, och för det andra 

problemet med att genomföra dessa med lätthet kunna anteciperas" (Warren 

1969, s 36). Givet är att behov och nödvändighet av att inom ramen för långsik

tig planering genomföra samtliga exempelgivna aktiviteter föreligger, men 

dessa skall snarare ses som hjälpmedel vid genomförandet av planeringsproces

sen. 
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På motsvarande sätt är det nödvändigt att understryka att planering och be

slutsfattande inte är synonyma företeelser även om dessa båda kan kopplas till 

samma övergripande teoribildning - "the theory of choise". Visserligen har vissa 

författare utvecklat en beslutsteoretiskt orienterad planeringssyn men distink

tionen mellan beslutsfattande och planering understryks. Planering ses som den 

aktivitet som lägger grunden för beslut när sådana situationer inträffar.^) 

Drucker sammanfattar förhållandet i det följande: 

"Decisions exist only in the present. The question that faces the 
long-range planner is not what we should do tomorrow. It is: What 
do we have to do today to be ready for an uncertain tomorrow? 
The question is not what will happen in the future. It is; What 
futurity do we have to factor into our present thinking and doing, 
what time spans do we have to consider, and how do we converge 
them to a simultaneous decision in the present." (Drucker 1964 b, 
s 8-9) 

Som fortsättning på citatet kan tilläggas en kort sentens formulerad av Steiner. 

"Forward planning requires that choices be made among possible 
events in the future, but decisions made in their light can be made 
only in the present. Once made, of course, these decisions may 
have long-term, irrevocable consequences." (Steiner 1979, s 15) 

Vad gäller den andra typen av missuppfattningar bottnar dessa i att ett visst 

delområde lyfts fram och får utgöra planeringens inriktning. Sålunda utarbetas 

en långsiktig plan för t ex en specifik funktion i företaget, men nödvändiga 

effektåterverkningar som en samlad helhetsplanering tar hänsyn till beaktas ej. 

En organisation som bedriver denna partiella långsiktplanering bortser från den 

helhetsansats som bör vara en av planeringens väsentligaste utgångspunkter. Ej 

ovanligt är att man planerar för ett flertal enskilda delområden där man ansett 

att detta är behövligt men någon sammanbindning av dessa i en slutlig integre

rad strategi har ej skett.®) 

Den tredje missuppfattningen har sin utgångspunkt i att något/några allmänna 

förhållanden får en framträdande roll i samband med planering. Exempelvis blir 
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tidsdimensionen dominerande för att karaktärisera långsiktsplanering. En rigid 

syn på instrument för framförhållning medför att denna mätes i tid snarare än 

behov av sikt. Vidare kan missuppfattningar av denna typ härröra ur en stark 

betoning av formella aspekter på planering. Det kan gälla frågor kring plane

ringsorganisation och dokumentation av planer. Planering är alltså något mer än 

att ha en plan eller en organisation för planering. Betoningen bör ligga på att 

åstadkomma processer, attityder och målsättningar som möjliggör planering. 

Dokumentationen är mera en arbetsmetodik där dokument/planen kan fylla mer 

specifika syften som direkt hör samman med planeringsprocessen. Det kan vara 

behov av samordning, delegering, centralisering, maktbefästelse m m som rätt

färdigar planens förekomst.^) 

3.3 Om vad planering är - en språklig bestämning 

Trots att planering är ett av de mest använda begreppen, inte bara inom ekono

miska discipliner utan även rent allmänt, är terminologin för att återge före

teelsen många gånger otydlig. Vanligen tvingas därmed varje författare/använ

dare till en begreppsutredning och resultatet blir att ytterligare en planerings-

bestämning läggs till det redan befintliga beståndet. 

Wildawsky (1973) menar att planeringsvetenskapen har blivit så omfångsrik att 

människan inte längre kan handkas med alla dess dimensioner. Hur själva be

greppet planering har blivit behandlat liknar Wildawsky med "the Semantic 

Tower of Babel" och det innehåll och värde som tillskrivs planering har blivit 

allt mer omfattande. 

"Since practically all actions with future consequences are 
planned actions, planning is everything, and nonplanning can 
hardly be said to exist. Nonplanning only exists when people have 
no objectives, when their actions are random and not goal-
directed. If everybody plans (well, almost) it is not possible to 
distinguish planned from unplanned actions." (Wildawsky 1973, 
s 130) 

Mintzberg har uppmärksammat behovet av att i teoretiska sammanhang utveck

la och precisera begreppet planering. 
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"We simply do not know what the word 'planning' means - either in 
a conceptual or an operational sense - and it is time we found out 
(or, more exactly, decided)." (Mintzberg 1981, s 319) 

Samtidigt klarar inte heller Mintzberg av att pä något avgörande sätt föra 

denna utveckling framåt utan nöjer sig med att bryta ut och lyfta fram några 

förhållanden som konstituerar den totala planeringsprocessen. 

I ett genmäle till nyss nämnde författare anför Snyder att behovet av ytterliga

re studier kring planeringsprocessen föreligger och att man utifrån dessa kan gå 

in och närmare söka kunskap om mer specifika komponenter. 

"However, if we are to understand what planning is, we must look 
first at the process and then at the components separately." 
(Snyder 1982, s 267) 

Även vi har sett det som nödvändigt att utifrån det vidlyftiga begreppet plane

ring söka komma fram till en för oss hanterbar begreppsapparat. Visserligen 

kommer vår slutprodukt inte att utmynna i en som vi betraktar (möjlig) riktig 

definition eller avgränsning utan däremot en för våra syften passande formule

ring av planeringsbegreppet. Detta har växt fram ur vårt formulerade forsk

ningsproblem och det över tiden fruktbara samspelet mellan vår ständigt för

ändrade världsbild och synen på företeelsen planering. 

En vanlig metod som använts för att tillföra planeringsbegreppet mer precision 

i fråga om innehåll har varit att kombinera detta begrepp med andra. Sådana 

mer bestämmande prefix är strategisk, taktisk, lång tid, lång sikt, kort sikt osv, 

vilka alla ger en grad av precisering som medför att vissa planeringstyper kan 

särskiljas. Dock anger de sammansatta begreppen föga vägledning för att klar

göra det substantiella innehållet för respektive sammansatta planeringsbegrepp. 

Vissa författare^) använder begreppen strategisk planering och långsiktsplane

ring som synonyma medan andrall) menar att den strategiska är en del i den 

övergripande långsiktiga planeringen. Äter andra^) menar att beteckningen 

strategisk planering är den mest relevanta och ser i långsiktsplaneringen en 
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konsekvenssammanställning för hela företaget vilande på ett antal fastställda 

(strategiska) förutsättningar. Långsiktsplaneringen ses här mera som en avance

rad "teknik" inom strategisk planering. 

Det hela kompliceras ytterligare av att en del författare sätter samman/kombi

nerar de båda begreppen långsiktsplanering respektive strategisk och skiljer 

mellan strategisk långsiktsplanering och implementerande långsiktsplanering.^) 

Det förstnämnda avser dä företagets val av verksamhetsinriktning - dvs vart 

skall vi - medan det senare uttrycket får stå för utstakning och genomförande 

av ett handlingsprogram för att uppnå det förstnämnda - hur skall vi komma dit. 

På motsvarande sätt har SNS (1972) gjort sin uppdelning. Här talas om grund

läggande och samordnande planering. 

Betydelsen av att betona helhetsaspekten i planering framförs av många för

fattare.^) Man har därför också sökt använda en terminologi som skall spegla 

detta förhållande. Med engelskt språkbruk utgör "corporate planning", "total 

planning", "over-all planning" och "comprehensive planning" de vanligaste 

exemplen härpå. Genom detta vill man understryka att planeringen är en sam

fälld aktivitet som bör inbegripa många områden i ett företags verksamhet 

samt även dess omgivningsrelaterade bindningar för att man skall kunna tala om 

effektiv planering. Steiner betonar nödvändigheten av interdisciplinära ansatser 

eftersom "Business planning cannot be understood from the perspective of only 

one discipline of knowledge." (Steiner 1969, s 28) 

Förutom kravet på funktionell integration understryker Godiwalla et al också 

behovet av en mångsidigt uppbyggd planering som i sig själv är föränderlig. 

"...The planning of the overall corporate strategy is far too 
complex for the development of one, universal strategic-mix of 
the important organizational functions. Instead it suggests that 
for the different types of 'organizational settings' the more 
effective strategic-mix of organizational funtions are different." 
(Godiwalla et al 1978, s 47) 
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Även begreppet strategisk planering har av vissa författare fått stå som sam

lingsbenämning för den typ av planeringsinriktning som nyss diskuterats. Chand

ler ser strategier uttrycka 

"...the determination of the basic long-term goals and objectives 
of an enterprise, and the adoption of courses of action and the 
allocation of resources necessary for carrying out these goals." 
(Chandler 1962, s 13) 

Även Hofer och Schendel (1978) samt Glueck (1976, 1980) ser strategisk plane

ring som det överordnade begreppet. 

Under de inledande åren på 80-talet har det blivit alltmer vanligt att området 

behandlats under rubriken "Strategie Management". Det nya begreppet kan 

illustrera en förändrad syn där den tidigare relativt självständiga planerings-

funktionen idag försöker ta sin ansats ur ett bredare ledningsperspektiv. För

utom att systematik i varierade former tillskrives "Strategie Management" 

lägges allt större tonvikt vid kreativa och filosofiska inslag. 

"Das strategische Management ist keine Planungskonzeption 
mehr. Es ist mehr als ein Planungskonzept, nämlich ein Führungs
und Aktionskonzept und eine Führungs- und Leitungsphilosophie." 
(Brose 1983, s 95) 

Sammantaget kan den strategiska planeringsprocessen ses som drivkraften eller 

instrumentet för att förverkliga de intentioner som innehålls i det överordnade 

"Strategie Management".^) Bamberger sammanfattar några karaktäristika på 

de ovan diskuterade begreppet. 

"Strategic Management is the guidance of the long run evolution 
of the firm by a strategic concept. The core of strategic 
management is the process of strategic planning." (Bamberger 
1983 a, s 6) 

Som framgått av hittillsvarande redovisning av planeringsbegreppets semantiska 

utveckling i relation till företag/företagande har en fortgående utveckling ägt 

rum från 1950 och 1960-talets långtids- och långsiktsplaneringsbegrepp över till 
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det under det senaste decenniet alltmer accepterade begreppet strategisk pla

nering. Genom framväxten av företeelsen "strategic management" har också ett 

överordnat metabegrepp växt fram vilket bl a kommer till uttryck genom pro

cessen strategisk planering. 

I föreliggande arbete är ambitionen att både beakta vad som ovan beskrivits 

som strategic management (strategisk ledning) och den mer exekutiva processen 

strategisk planering. Anledningen till att vi sett det som nödvändigt att såväl 

behandla den strategiska planeringens kropp som själ är att våra studieobjekt 

utgörs av mindre och medelstora företag. Dessas allmänorganisatoriska egen

skaper är av den arten att det kan förutsättas att de båda företeelserna här är 

intimt sammanflätade. Den begränsade administrationen, ledaren/ägarens domi

nerande ställning och litenheten i sig talar för denna utgångspunkt. Samtidigt är 

det också så att gränsen mellan vad som kan betraktas som strategisk 

respektive kortsiktig planering (budgetering) i dessa företag många gånger är 

flytande. Emellertid har vi funnit det nödvändigt att göra en åtskillnad mellan 

dessa båda. Denna distinktion bygger på det förhållandet att ett räkenskapsår 

för ett företag med få undantag omfattar ett år. I och med att grunden för 

diskussioner om ett företags ekonomiska förhållanden primärt baseras utifrån 

räkenskapsår har också budgeteringen anpassats därtill. Budgetering kan därvid

lag sägas vara företagets framåtriktade redovisning. 

Sålunda fokuseras framställningen mot planeringsinriktade företeelser som kan 

betecknas som strategiska. Det gör att i den fortsatta texten blir strategisk 

planering det huvudbegrepp som används för att beteckna de planeringsaktivite

ter som har till uppgift att förverkliga de ambitioner och mål m m som den 

överordnade processen "strategie management" initierar. Som kortare synonym 

till strategisk planering används ofta begreppet planering. I de fall där aspekter 

av vad som är att betrakta som "strategie management" behandlas kommer 

detta explicit att framgå. 
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4 PLANERING - TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

4.1 Strategisk planering - dess grundstenar 

Som framgått under tidigare avsnitt kan strategisk planering ges en mängd 

olika/alternativa innebörder. Definitionerna präglas av den erfarenhet och in

ställning som varje teoretiker eller praktiker har. Vi skall här inledningsvis lyfta 

fram några aspekter härvidlag som skall klargöra vad vi funnit vara den strate

giska planeringens fundament eller grundstenar. 

4.1.1 Strategisk planering rör framtiden 

Som en första egenskap för vad som utmärker strategisk planering kan anges 

den explicita framtidsorienteringen.D Då de flesta beslut kan sägas ha samma 

inriktning, dvs att beslutens konsekvenser hör framtiden till, är det nödvändigt 

med ytterligare förtydliganden härvidlag. Beslutsfattande och planering är 

visserligen intimt sammanlänkade med varandra, men vi vill ändock inte se de 

båda företeelserna som identiska. En betydande skillnad ligger däri att den 

strategiska planeringen har till uppgift att förse beslutsfattare med underlag. 

Processen skapar därmed förutsättningar för beslut.2) Denna distinktion förtar 

dock inte det faktum att framtidsorientering fortfarande kan tillskrivas både 

strategisk planering och beslutsfattande. Detta har uppmärksammats av King 

och Cleland vilka betraktar ett beslut som rör någon del av organisationen som: 

"... future oriented if the element, at least in part, does not 
currently exist." (King och Cleland 1978, s 8) 

Det innebär att beslut om produkter som för närvarande inte tillhör sortimen

tet, personal som ännu inte har anställts, marknader som inte tillhör företagets 

nuvarande arbetsfält och kunskap som ännu ej finns internt m m har en fram

tidsinriktning. Emellertid innebär inte accepterandet av att beslut kan ha fram

tidsorientering detsamma som att detta är strategisk planering. Detta inträffar 

först när man planerar för nya produkter, marknader och ny kompetens m m: 
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"...and these entities are important to the achievement of the 
organization's objectives..." (King och Cleland 1978, s 8-9) 

Den distinktion mellan beslutsfattande och planering, där framtidsorientering 

och organisationens mål utgör vattendelare, omfattas även av oss eftersom den 

både pekar på det gemensamma och det åtskilda i de båda företeelserna.^) 

Inom ramen för planeringens framtidsorientering ligger också tankar om möjlig

het till kontroll. Det är då inte frågan om att kunna kontrollera framtiden utan 

vad som åsyftas är olika ambitioner att söka kontrollera konsekvenserna av 

egna handlingar. Ett mått på hur väl planeringen utfaller blir då enligt Wildavs-

ky: 

"The more consequences we control, the more we have succeeded 
in planning." (Wildavsky 1973, s 128) 

4.1.2 Strategisk planering beaktar den organisatoriska helheten 

Den totala organisationen är den primära enhet som den strategiska planerings

processen är inriktad mot. Handlingar och beslut som syftar till att minska 

kostnader, öka produktionen m m kan inte sägas ha någon direkt koppling till 

något organisationstotalt mått som uttrycks i måltermer. Om hela organisatio

nen tas som utgångspunkt för liknande åtgärder brukar termen "effectiveness" 

användas. Den strategiska planeringen förutsättes således koncentrera sig på 

frågeställningar till vilket begreppet "effectiveness" kan kopplas. 

"It is organizational effectiveness (the relationship between out
puts and purposes) that is the primary concern of strategic 
planning." (King och Cleland 1978, s 8) 

4.1.3 Strategisk planering är omgivningsrelaterad 

Som framgått under kapitel 2 ä r begreppet strategi naturligt kopplat till företa

gets omgivning. Den strategiska planeringsprocessen förutsättes här förse orga

nisationen med de strategier som erfordras för att överensstämmelse mellan 
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företag-miljö skall uppnås eller behållas. Förändringar i miljön utgör sålunda 

aspekter som beaktas i planeringsprocessen.^) 

Beroendeförhållandet företag-miljö med den osäkerhet och de störningar som 

ligger däri ger upphov till att instrument för bevakning av källan till osäkerhe

ten erfordras. Genom strategisk planering hanteras dessa omgivningsbetingade 

kraftfält i en process som förutsättes leda till "riktiga" svarsreaktioner. Dessa 

handlingar eller strategier kan därvid resultera i att företagets verksamhet, 

struktur och resurser i övrigt påverkas. 

"The degree to which strategy making is an interpretive, reflecti
ve, creative and innovative process is expected to have a strong 
bearing on how well a firm is able to perform in the face of in
creased environmental challange and complexity." (Miller och 
Friesen 1983, s 222) 

4.1.4 Strategisk planering är en process 

"An effective planning system is not a system at all; it is an 
attempt to organize the process by which line managers work 
together in resolving strategic issues." (Lorange och Vancil 1977, 
s XIII) 

Som framgår av ovanstående sentens betonas förhållandet att planering inte 

skall ses som ett mekaniskt system vilket förser organisationen med beslutsun

derlag. I stället bör begreppet planeringssystem uppfattas som ett försök att 

organisera en process som har till uppgift att förbereda, underlätta och stödja 

lösandet av uppkomna strategiska problem. 

Strategisk planering kan därför utifrån denna synvinkel sägas ha adaptiva syften 

eftersom den implicit lyfter fram och betonar processen med att arbeta fram 

en plan.5) Den kunskap och medvetenhet som denna process medför antas såle

des skapa en potential som kommer företaget till godo i form av ökad hand

lingsberedskap. 
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Förutom att betrakta processen i sig själv som något positivt, har flödet av 

aktiviteter som bygger upp strategisk planering en kontinuerlig processuell 

prägel. Dess koppling till organisatorisk struktur och miljö, fenomen som inte är 

statiska, förutsätter ett handlande som svarar upp mot föränderligheten. Varje 

situation härvidlag, som strategisk planering har att möta, kan betraktas som 

unik och varje handlingsprogram som framkommer kan i linje med detta ses som 

exklusivt. 

4.2 Teoretiska huvudströmningar 

De olika samlingsbegreppen på företeelsen planering som diskuterats i föregå

ende kapitel återspeglar skillnader i vad som författarna lägger in i betydelsen 

av planering. De mer bakomliggande utgångspunkterna till planering som måla

des upp ger också naturliga orsaker till varför utvecklingen inte har följt en 

enhetlig linje. Utan att försöka ge en exposé över det relativt korta historiska 

utvecklingsförloppet kan den samtida planeringsvetenskapen diskuteras utifrån 

ett antal egenskaper som kännetecknar olika inriktningar. 

4.2.1 Den formalistiska ansatsen 

En inriktning vad gäller strategisk planering kan sägas bygga på en föreställning 

om att planering är en enhetsvetenskap med föreskrivande uppgifter. Det mest 

framträdande draget hos denna inriktning är den analytiska ansatsen vilken 

uppfattas vara både logiskt uppbyggd och helhetstäckande. Man menar att det 

är möjligt att urskilja vissa mer avgränsade steg eller faser som tillsammans 

bygger upp en planeringsprocess och att en sådan beskrivning äger viss allmän

giltighet. Koontz och 0'Donnel understryker att 

"Planning is an intellectual process, the conscious determination 
of courses of action, the basing of decisions on purpose, facts, and 
considered estimates." (Koontz och O'Donnel 1964, s 71) 

Planeringen ses således som en mer eller mindre formaliserad problemlösnings-
process med logisk uppbyggnad.6) Planeringens systematik och de ingående 
faserna kan betraktas som en "master plan"^) över processen. Nedanstående 
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figur 4.1 visar ett principiellt schema över planeringsförloppets olika steg uti

från denna grundsyn.®) 

Figur 4.1 Strategisk planering uppbyggd av olika faser. 
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En central utgångspunkt och den första av de faser som man menar kan urskiljas 

och utgöra element i planeringsprocessen rör formulering av företagets mål. 

Målen i detta avseende kan ses som företagets yttersta, överordnade mål vilka 

kan inrymma såväl ekonomiska, teknologiska som sociala hänsynstaganden. 

Detta motiveras av att planeringen måste bedrivas mot ett visst mål för att den 

skall kunna anses meningsfull. Genom målformuleringen klarförs vad som skall 

uträttas, var tyngdpunkten på planeringsinsatsen skall ligga och vilka resurser i 

övrigt som erfordras för att driva processen till sitt slut. Vanligen blir det nöd

vändigt med en nedbrytning av den överordnade målarsenalen till mer hanterba-

ra och verksamhetsanknutna storheter för att målen skall tjäna som vägledare 

för planeringsprocessen och mätare av resultatuppnåelsen. 

Denna grundläggande syn på planering innebär vidare att en värdering av såväl 

interna som externa möjligheter sker. Vad gäller den interna situationsbestäm

ningen tar analysen fasta på de resurser som organisationen förfogar över samt 

det aktuella handlandet i stort. Genomgången skall täcka varje tänkbar funktion 

i företaget och utmynna i potentiella styrke- och svaghetsfaktorer sedda i rela

tion till målen. Omgivningsanalysen skall på motsvarande sätt syfta till en av

sökning av relevanta miljösegment för att skapa underlag och beredskap för den 

fortsatta verksamheten. Inte bara nuvarande situation ägnas uppmärksamhet 

utan även framtida utveckling söker täckas in för att därigenom förbereda före

taget på alternativa situationer uttryckt i potentiella hot och möjligheter. Med 
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den interna och externa genomgången som grund är det vanligt att en s k gap

analys genomföres där en jämförelse mellan företagets måluppsättning, dess 

resurser i stort och de hot och möjligheter som härrör från omgivningen sker. 

Utifrån denna analys bestäms sedan erforderliga justeringar av nuvarande stra

tegi. Framväxten av en konkurrenskraftig strategi är således beroende av både 

interna och externa förhållanden i utgångsläget parat med de målsättningar som 

styr verksamheten. 

Ytterligare ett steg i planeringsprocessen avser sökande och granskning av olika 

handlingsalternativ. En utgångspunkt är att det alltid existerar alternativ och 

att en inventering av dessa krävs för att därigenom öka medvetenheten om den 

planeringssituation som man står inför. Som ännu en del i beskrivningen av pla

neringens faser ses värderingen av de olika aktuella handlingsalternativen vara. 

Det gäller här att väga och värdera alternativens gynnsamma och ogynnsamma 

faktorer mot varandra och utifrån en sådan genomgång välja det alternativ som 

för tillfället syns vara det mest attraktiva ur företagets synvinkel. Valsituatio

nen har setts som det slutliga steget i planeringsprocessen och med ledning av 

olika val transformeras strategierna till mer handlingsinriktade program. Här 

avses utformande av härledda planer som erfordras för att handlingsalternativet 

skall kunna fullföljas och därmed nå de mål som sattes tidigare under processen. 

4.2.2 Den situationsanpassade ansatsen 

I den planeringsprocess som stiliserats ovan finns det ett implicit antagande om 

att deltagande individer och intressenter har en värdestruktur och egenskaper i 

övrigt som responderar mot och därmed accepterar organisationens beteende. 

En vidgning av planeringens innehåll har dock förespråkats och resulterat i att 

andra viktiga bestämningsfaktorer eller förutsättningar lyfts fram som komple

ment till de utgångspunkter som den strikt formalistiska ansatsen bygger på. 

Man menar att det är nödvändigt att beakta organisationens grundläggande 

sociala/ekonomiska roll, individers värdeuppsättningar samt grupprocessers ut

fall samtidigt med företaget och dess omgivning. 
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Så anger t ex Steiner (1969, 1979) att planering sker inom ramen för en större 

helhet där värderingar och affärsidéer även utgör väsentliga förutsättningar i 

planeringsprocessen. Även Andrews (1971) har antytt planeringens beroende till 

andra inom organisationen viktiga företeelser, nämligen företagsledningens 

personliga värderingar och ambitioner samt graden av socialt ansvarstagande 

gentemot samhället. Pä motsvarande sätt har Glueck (1976, 1980) fört in indivi

den, dä i termer av företagets strategibyggare, som en väsentlig faktor att be

akta i samband med planering. Dessa fungerar som en länk mellan företagets 

målsättningar och de strategier som blir följden av dessa i kombination med 

interna och externa förhållanden. 

En mer markerad brytning från det som här betecknats vara den formalistiska 

ansatsen emanerar ur den organisationsteoretiska strömningen som fokuserats 

på hur organisationer anpassar sig till sin miljö. Under det gemensamma be

greppet "contingency theory" har man försökt att integrera tidigare klassiska 

managementteorier för att därigenom öka förståelsen för organisatoriska an

passningsprocesser.9) 

Denna inriktning har även anammats av planeringsteoretiker vilka sökt kunskap 

om olika bestämningsfaktorers inverkan på planeringssystemens utformning. 

Hofer (1975) argumenterar för nödvändigheten av att sätta in den strategiska 

planeringsprocessen i en större helhet för att därigenom nå kunskap om varför 

en viss strategi växer fram. I samma anda diskuterar McCaskey (1974) och me

nar att det är nödvändigt att i ökad utsträckning sätta in planeringsprocessen i 

ett sammanhang där ett nätverk av personanknutna egenskaper, miljömässiga 

betingelser och organisationens strukturella förhållanden utgör viktiga dimen

sioner. Varje organisation och varje omgivning antas därvid ställa sådana krav 

att en mer situtionsanpassad ansats erfordras. Planeringsprocessen måste därför 

vid dess utformning anpassas till de kontext i vilken den skall verka. 

"An effective strategic planning system is unique to the corporate 
environment in which it resides." (Lorange och Vancil 1977, s XIII) 
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Michael (1980) anför att "Tailor-made Planning: Making Planning Fit the Firm" 

bör utgöra hörnpelare på vilka en fungerande strategisk planering skall vila. 

Även Lindsay och Rue (1980) har utgått ifrån ett contingency-perspektiv i sina 

studier av relationen mellan organisationers omgivning och olika typer av plane

ring. Samma utgångspunkt redovisar också Bamberger (1980 a, 1983 b) som 

efterlyser en ansats som bär denna nyss nämnda prägel. Inte minst när mindre 

företag studeras finner denne att en sådan utgångspunkt kan vara fruktbar. 

"A possible starting point for the design of planning systems and 
processes in small and medium-sized firms can be an approach 
which could be characterized as a 'contingency theory of planning 
systems'." (Bamberger 1980 a, s 33) 

Miller och Friesen (1978, 1980, 1983) samt Miller (1981) bygger i sin forskning 

också på förhållandet att ... 

"Strategy-making is closely tied to structure and environment." 
(Miller 1981, s 13) 

De har i dessa studier sökt finna organisatoriska grunddrag ("Gestalts") som 

uttryck för samspelet strategi-struktur-miljö. Strategisk planering har därvid 

funnits utgöra det nav kring vilket olika adaptiva processer äger rum. 

4.2.3 Den processinriktade ansatsen 

Den sista av de huvudströmningar inom planeringsteorins fält som här kommer 

att behandlas har benämnts processinriktad planering. Denna typ av ansats kan 

inte sägas ha ägnats samma uppmärksamhet av inom planeringsområdet verk

samma teoretiker och praktiker som de båda tidigare. Emellertid har intresset 

under senare tid ökat för de utgångspunkter och ställningstaganden som denna 

planeringsansats vilar på. Den teoretiska basen är i sig inte planeringsrelaterad 

utan kraften kommer ifrån studier av andra organisatoriska dimensioner som 

förekomsten av multipla målstrukturer, politiska aspekter av strategiska beslut 

och förhandlingsprocesser i strategiutformningen. 
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En tidig influens härrör från Simons (1957) beskrivning av de ofrånkomliga kon

sekvenserna i komplexa beslutssituationer (satisfiering som motsats till maxi

mering) och Lindbloms (1959) utvidgning av denna teori. Den begränsade ratio

nalitet som råder leder i dess förlängning till att strategiska processer måste 

acceptera detta förhållande och utgöra en metodik för att stegvis leda en verk

samhet mot uppställda mål. 

"Policy is not made once and for all; it is made and re-made end
lessly. Policy-making is a process of successive approximation to 
some desired objectives in which what is desired itself continues 
to change under reconsideration." (Lindblom 1959, s 86) 

Teorien om "muddling through" och därefter "disjointed incrementalism"^^) 

utgör också paralleller till de teser som framförts av Hedberg, Nystrom och 

Starbuck (1976) om hur organisationer kan utformas för att möta orgivningsbe-

tingade förändringar. Författarna talar om organisationer som "self-designing" 

och menar att detta åstadkommes genom att sätta samman och balansera olika 

organisatoriska processer. Genom skapandet av en "tält-organisation" i stället 

för "palatsbyggande" förutsättes detta kunna uppnås. 

"An organizational tent actually exploits benefits hidden within 
properties that designers have generally regarded as liabilities. 
Ambiguous authority structures, unclear objectives, and contra
dictory assignements of responsibility can legitimate contro
versies and challenge traditions. Incoherence and indecision can 
foster exploration, self-evaluation and learning." (Hedberg, 
Nystrom och Starbuck 1976, s 45) 

Den inkrementella ansatsen kan, vad gäller dess uppfattning om miljön, sägas 

präglas av "ignorans". Man menar att det inte är möjligt att genom direkta 

förberedelser (planer) hantera miljösituationen utan söker i stället på indirekt 

väg att åstadkomma detta samspel. 

"Coordination can no longer be planned but must come through in
teraction." (Goodman och Goodman 1976, s 494-495) 
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De utgångspunkter och den teoretiska bas som ovan angetts har således influe

rat teoribildningen inom området strategisk planering. Dock har utvecklingen 

hittills inte medfört att en renodlad "inkrementell" planeringsteori kan sägas 

existera. Quinn (1978, 1980) har använt beteckningen "logical incrementalism" 

och försöker därvidlag att delvis integrera en formalistisk syn med den mer 

obundna och processbetonade ansatsen. 

'"Logical incrementalism1 is not 'muddling1, as most people use 
that word. It is conscious, purposeful, proactive, good manage
ment. Properly managed, it allowes the executive to bind together 
the contributions of rational systematic analyses, political and 
power theories, and organizational behavior concepts." (Quinn 
1978, s 19) 

Normann (1975) likaså har utvecklat en planeringsfilosofi som benämnes "pro-

cessyn" vilken denne kontrasterar mot den planering som vilar på en "målsyn". 

Processynen: 

...utmärkes av att man inte formulerar mål i form av framtida 
tillstånd som man avser att uppnå, utan att man formulerar en 
vision av ett framtida tillstånd - en vision som bygger på de in
sikter som man för tillfället har. Med utgångspunkt från denna 
vision formulerar man ett eller flera första steg i en process." 
(Normann 1975, s 66) 

Även Miles och Snow (1978), Pfeffer och Salancik (1978) och Mintzberg (1979) 

redovisar i sina arbeten synsätt på den strategiska planeringen som ligger i 

samklang med de nyss nämnda. 

4.3 Planeringens innehåll 

Ovan har planeringens grundstenar samt olika urskiljbara ansatser till planering 

redovisats. Vi vill här gå ett steg vidare och diskutera vad vi funnit vara plane

ringsprocessens innehåll. Studier av den samlade planeringslitteraturen har 

härvidlag frammanat synen att planeringens substansiella och mer gripbara 

innehåll kan beskrivas och förstås utifrån ett antal teman eller "issues" som 
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bygger upp densamma. När dessa issues omsattes i en process växer ett flöde 

fram där olika förlopp eller faser ger den konkreta planeringsprocessen innehåll. 

Oaktat situation att det inte råder ett ensartat förhållningssätt till planering är 

det ändå möjligt att urskilja ett antal issues inom ramen för vad som i respekti

ve ansats sägs utgöra strategisk planering. Kravet på att arbeta fram teoretiska 

operationaliseringar har mot bakgrund av den komplexa natur som planerings-

området uppvisar också påtalats som angeläget och ett första steg mot detta är 

att diskutera sådana teman som planeringsprocessen vilar på. Att i ökad ut

sträckning arbeta för klarläggande av planeringens teoretiska begrepp och inne

håll har efterlysts av många författare. Bl a Mintzberg säger: 

"If we wish to continue to use words such as planning, then we 
must go into the field and try to develop some meaning for them. 
In other words, not only do we need to sort things out concep
tually, but more importantly in my view, we badly need to develop 
an operational definition of planning...." (Mintzberg 1981, 
s 319-320) 

4.3.1 Planeringens relation till tidsfaktorn - ett uttryck för miljösitua

tionen 

De tidsdimensioner som ligger inrymda i planeringsföreteelsen kan grovt sägas 

vara av två slag. För det första blir tidsdimensionen relevant när man i samband 

med planering söker analysera handlingsmiljöns utveckling i en framtid. Ju mer 

komplex och dynamisk denna är desto mindre är förutsättningarna att lyckas 

blicka "långt" framåt. Osäkerheten i miljön är alltså relaterad till tiden på så 

sätt att vid Ökande osäkerhet antas "sikten" minska in i framtiden. 

Den andra tidsrelaterade faktorn har sitt ursprung i organisationens interna 

särdrag och kan uttryckas genom termen tröghet. Med detta avses den grad av 

anpassningsbarhet som företaget har inom sig visavi de externa förutsättningar

nas förändringar. Trögheten har därvid uppfattats som tidskillnaden mellan 

uppoffring och belöning. Vidare kan trögheten uppdelas i två komponenter bero

ende på dess orsakssammanhang. Man talar därvid om teknisk respektive organi

satorisk tröghet där den förstnämnda står för fysiska, tekniska och ekonomiska 
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faktorer som orsakande densamma. Den senare syftar pä att organisationen i sig 

själv innehåller tröghet dvs att förändringars tidsåtgång är beroende av allt från 

tillämpade principer för Övergripande organisation till enskilda individers egen

skaper.^) 

Sammantaget bestämmer de båda ovan diskuterade dimensionerna på tidsfak

torn den ideala planeringshorisonten som syftar till att inom planens ram fast

lägga den tid som erfordras för att förbereda, genomföra och avsluta ett önskat 

handlande. I en figur kan planeringens relevanta tidsdimensioner ges följande 

form. 

Figur 4.2 Relationen mellan möjlig sikt i miljön och organisationens trög
het. Källa se not 12). 

Förvarningstid ("sikt") 

tf 

tf > t ; 

tf < t. 

^ta Anpassningstid ("tröghet") 

Figuren 4.2 visar på två situationer som planeringen har att arbeta under. För 

det första i det fall när tf > ta, dvs förvarningstiden är "större" än den tid som 

tröghetsfaktorn ger upphov till. Miljösituationen kan här karaktäriseras som väl 

avgränsad och känd och omställningsproblematiken kan hanteras genom formali-

serade planeringsprocesser där långsiktiga mål kan förverkligas genom fastlagda 

handlingsprogram. Planeringssituationen kan i detta fall ses som förhållandevis 

enkel.13) 
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Om däremot tf < ta har planeringen att ta fasta på en situation som är ytterligt 

svär. Organisationens verksamhet ställer krav pä längre anpassningstid än vad 

miljöförutsättningarna kan medge. Planeringens huvuduppgift blir att söka un

danröja denna obalans genom att antingen söka finna strategier för en minsk

ning av trögheten eller genom en utveckling av instrument för omvärldsav-

känning för att därigenom öka "sikten". 

Vad gäller de konkreta planernas tidmässiga räckvidd skall dessa således anpas

sas till de yttre och inre betingelserna som råder i en organisation. Ser vi till 

förvarningstiden är denna relaterad till miljöns grad av föränderlighet på så sätt 

att en hög dynamik i miljön minskar förvarningstiden eller sikten. Dessutom är 

organisationens förändringskapacitet beroende av den miljömässiga komplexitet 

som kännetecknar verksamheten. En viss komplexitetsgrad i handiingsmiijön 

ställer motsvarande krav på företagsintern teknologi. 

Därmed kan nedanstående figur presenteras där den lodräta axeln representerar 

förvarningstid på så sätt att vid ökande dynamik avtar förvarningstiden. Den 

vågräta axeln skall tolkas så att växande komplexitet motsvaras av större trög

het i organisationen. 

Figur 4.3 Relationen mellan företagets miljösituation och planeringssikt. 

Dynamik 

Hög 

Låg 

Komplexitet 
Låg Hög 
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Diagonalen i figuren representerar en relativ gränslinje som markerar de extre

mer där företaget över ett längre tidsperspektiv kan eller inte kan existera» 

Den företagsspecifika situationen, uttryckt i dynamik och komplexitet, anger 

ramen för de krav som ställs och genom olika strategier söker man åstadkomma 

åtminstone en balans mellan kraven på nödvändig sikt och anpassningsbarhet. 

I "objektiv" bemärkelse kan exempelvis två företag ha en miljörelaterad situa

tion som kraftigt avviker från varandra, det ena med både låg dynamik och 

komplexitet, det andra med hög dynamik och komplexitet, men genom olika 

svarsmekanismer i termer av planerade handlingar kan deras situation relativt 

sett vara att betrakta som lika. 

Utifrån figuren kan slutsatsen dras att det till vänster om diagonalen råder en 

planeringssituation vars allmänna karaktäristika kan uttryckas i att förvarnings-

tiden alltid är minst lika lång som anpassningstiden, dvs tf > ta. Organisationen 

har här ett försteg i förhållande till sin miljö som det gäller att söka behålla. I 

denna planeringsmässigt gynnsamma situation blir positionsbevakningsaspekten 

det centrala. 

Miljötillståndet kan i den mest extrema situationen, stor dynamik och stor 

komplexitet, karaktäriseras som turbulent.^) Under denna situation ställs vad 

gäller organisationens strukturella egenskaper, samtidiga krav på flexibilitet 

och stabilitet. Anarki, som flexibilitetens yttersta gräns, i kombination med 

byråkrati antas ge en strukturell bas som är lämpad att hantera denna situation. 

Den ökade komplexiteten innebär enligt Thompson (1971) att begränsningarna 

för organisationen tilltar. Samtidigt leder en mer dynamisk handlingsmiljö till 

att fler oförutsedda händelser inträffar. Organisationens nödvändiga svar på 

detta blir en ytterligare uppdelning av organisationen med decentraliserat an

svar och befogenheter. Således kan förutsättas att 

"...under rapidly changing circumstances specialization will be 
sacrificed to secure greater self-containment of separate prog
rams." (March och Simon 1958, s 159). 
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En matrisorienterad struktur sägs inom sig inrymma de egenskaper som kan 

hantera balansen mellan organisatorisk uppdelning och sammanhållning. 

Detta extrema miljötillstånd ställer således krav på ett intensivt utbyte med 

handlingsmiljön. Den politiska, interorganisatoriska, aktiviteten utgör ett vik

tigt "stabiliseringsinstrument11 där förhandlingar, gemensamma uppfattningar, 

maktspel m m ligger till grund. Behovet av yttre mål (missions) skapas av beho

vet av yttre aktioner. Man kan här säga att organisationen får institutionell 

prägel där inre, strategiska mål kompletteras med yttre, institutionella mål. 

Genom att utveckla organisationer mot mer institutionell typ där yttre och inre 

mål inriktar de olika institutionella respektive strategiska handlingarna skapas 

förutsättningar för en förbättring av organisationens läge.15) 

Motsvarande tankegångar vidlåter även de strategier för överensstämmelse som 

tidigare diskuterats. Under turbulent miljösituation erbjuder strategin "samtidig 

optimering och samråd" en väg att nå överensstämmelse. Strategin syftar till en 

samtidig inre styrketillväxt (som vid en annan miljösituation kan resultera i 

dominans) och yttre politisk smidighet. 

Den slutsats som kan dras när miljösituationen uppvisar markanta drag av tur

bulens är att organisationen planeringsmässigt kommer i ett nytt läge. Förvar

ningstiderna är extremt korta, och någon därtill relaterad respons från företa

get hinner oftast inte ske förrän en ny situation inträder. Organisationens rela

tiva tröghet är större än den förändringstid som miljön anger. Företaget måste 

inom viss tid komma ur detta dilemma där man hela tiden kommer till korta 

gentemot de krav miljön ställer. Företaget riskerar att störas sönder. Tidigare 

studier och teoretiska arbeten har visat på kritiska dimensioner i organisationen 

och dess relation till sin handlingsmiljö som under dessa betingelser bör beaktas 

för att komma ur miljöns järngrepp. En ökad institutionalisering vad gäller mål 

och handlingsstrategier skall syfta till att "stabilisera" element i handlingsmil

jön samtidigt som en inre strategi utvecklas för att stärka företaget. I samband 

härmed krävs även decentraliserade strukturer. Planeringen under dessa miljö

betingelser syftar således i första hand till positionsförändring. Planeringsin

riktningarna kan sammanfattas enligt nedanstående figur. 
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Figur 4.4 Planeringens primära uppgifter under skilda miljöbetingelser 

Dynamik 

A 

Hög 

Låg 
Positions
bevakning/ 
bevarande 

Låg 

Positions-
förändring/ 
förändrande 

Hög 
Komplexitet 

4.3.2 Planeringens relation till mål 

Planering och mål betraktas som intimt sammanlänkande begrepp, speciellt när 

det gäller mer långsiktigt inriktad planering. De tidigare refererade teoribild

ningarna om planering har, ibland explicit, ibland implicit, betonat förekomsten 

av målsättningar som vägledande för planeringsverksamheten. Målen ger på 

olika sätt uttryck för organisationens viljeinriktning eller intentioner. Enligt 

Richards (1978) kan mål definieras som en planerad/förväntad position/läge 

eller ett resultat som skall uppnås. 

I enlighet med en hierarkisk indelning av organisationer samt styrning och pla

nering i ett antal nivåer, kan även målen relaterade till denna ordning. Till 

varje planeringsnivå knyts således ett visst målbegrepp med specifik innebörd. 

Organisationens hierarkiska uppbyggnad återspeglas i motsvarande ordning av 

mål och submål. Varje organisationsnivå anses därmed ha ett unikt planerings

ansvar och mål. Indirekt anknyter detta till synsättet att uppdela planering i 

strategisk, taktisk och operativ nivå.l^) 
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För att markera om det aktuella målet utgör hela företagets överordnade mål 

används i engelskspråkig litteratur vanligen "mission", "policy" eller "purpo-

se".17) Avsikten med målangivelse på denna nivå är att man vill klarlägga före

tagets ekonomiska, sociala och ledningsmässiga filosofi. Rhenman (1974 a) be

tecknar dessa mål som yttre eller institutionella, och dess syfte är att klarlägga 

föreställningar om önskvärda effekter av organisationens verksamhet på den 

omgivande miljön.18) Målen kan också betecknas som ultimära då de uttrycker 

företagets yttersta ambition eller mening.19) 

Mål på mellannivån syftar i förekommande fall på att ge uttryck för vad företa

get planerar att tillverka, inom vilken sektor man skall verka och vilka markna

der som skall bearbetas. De skall helt enkelt ge föreställningar om önskvärt 

framtida strategiskt läge. I engelskspråkig litteratur används vanligen "sub-

objectives" eller "mission" medan Rhenman (1974 a) benämner dessa som inre 

eller strategiska mål. Även uttrycket primärmål förekommer ofta. 

Slutligen kan ytterligare en nedbrytning av överordnade mål ske. För varje nivå 

blir målen mer direkta och "smalare". Dess koppling till direkta handlingsplaner 

på företrädesvis kortare sikt blir mer uppenbar. Mål av denna typ kan beskrivas 

som "targets", "goals" etc och på svenska som sekundärmål eller delmål. 

4.3.2.1 Planering med explicita mål 

I tidigare ekonomisk teori talades det uteslutande om att en organisation/f öre-

tag verkade mot ett endimensionellt mål - vinst. Detta började på 1950-talet 

att ifrågasättas och bl a Drucker (1954) menade att det endimensionella vinst

måttet missriktade ledningens ansträngningar och uppmuntrade till det sämsta 

utövandet av företagsledning inom ramen för det kapitalistiska systemet. Kort

siktiga resultat/mål prioriterades på bekostnad av långsiktiga. Målbegreppet 

modifierades men ännu betonades att organisation och mål utgjorde en enhet. 

Ett flertal studier har visat på att en organisation har mål och sålunda inte kan 

existera utan att den garanterar uppfyllelse av något/några mål.20) Steiner 

understryker målens betydelse för planering, vilket framgår av följande citat: 
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"Planning is a process which begins with objectives; defines stra
tegies, policies, and detailed plans to achieve them; which estab
lishes an organization to implement decisions; and includes a 
review of performance and feedback to introduce a new planning 
cycle." (Steiner 1969, s 7) 

Planering mot mål harmonierar således med ett rationellt och analytiskt an

greppssätt vilket förutsätter att mål kan fastställas, att fokus kan anges, för 

att på detta sätt effektivare kunna använda organisationens resurser. Rationali

teten återspeglas i att planerna förutsättes vara formellt underbyggda med nära 

nog vetenskaplig precision. I ett annat citat från Steiner framgår att plane

ringen bör vara: "... to the fullest possible extent objective, factual, logical and 

realistic in establishing objectives and devising means to attain them" (Steiner 

1969, s 20). 

Även Ewing (1969) diskuterar kriterier för måluppställande och menar bl a föl

jande: 

- Målen skall vara specificerade så att de ger en vägledning inför 
beslutssituationer. 

- Målen skall inrymma en tidsdimension som uttrycker målsätt
ningens aktualitet. 

- De olika målen skall vara konsistenta sinsemellan för att undvi
ka tveksamheter, målkonflikter och olika former av suboptime-
ring. 

- Målen skall vidare ges en hierarkisk ordning beroende på dess 
funktion antingen som styrmedel eller som samordningsinstru
ment. 

Emellertid begränsas möjligheten att formulera mål av vissa restriktioner, vil

ket gör att målfastställandet måste ske inom ramen för t ex etiska, legala och 

fiskala regler. Att sätta mål är alltså ingen fri aktivitet. Det leder till att de 

båda företeelserna mål och restriktioner är intimt förknippade med varandra, 

eller som Eilon uttrycker det: "All constraints are, therefore, expressions of 

goals" (Eilon 1971, s 295). Samma tankar framkommer av Cyert och March vilka 

skriver: 
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"... the goals of a business firm are a series of more or less inde
pendent constraints imposed on the organization through a process 
of bargaining among potential coalition members and elaborated 
over time in response to short-run pressures." (Cyert och March 
1963, s 43) 

Möjligheten att lägga fast mål som blir förhållandevis oförändrade under en 

längre period hänger också samman med den miljösituation som råder och de 

utvecklingstendenser i denna som kan spåras. Så medför en dynamisk och komp

lex miljö att litet om framtiden med "säkerhet" kan förutsägas varför strategis

ka mål, med viss längre tidsgiltighet, som vägvisare för planering kan ifråga

sättas. I detta fall kan en målstyrd planering innebära att nödvändig flexibilitet 

inskränks. De explicit fastställda målen, mot vilka resurserna inriktas genom en 

uppsättning strategier, kan minska möjligheten till att de planeringsansvariga 

"upptäcker" alternativa "framtider" när man väl kommit igång med processen 

att nå det ursprungliga målet. Planeringsprocesser där målen är definierade kan 

således på ett olyckligt sätt låsa företaget på en viss kurs vilket gör att alter

nativa möjligheter beskärs. 

4.3.2.2 Planering med implicita mål 

Alternativet till den målstyrda planeringen är en planering som frigör sig från 

bindningen till mål och låter planeringsverksamheten vara allomfattande, såle

des inkludera målformulering samt utvecklande av strategier och konsekvensbe

dömningar för en eftersträvansvärd framtid för organisationen. Organisationens 

situation bestämmer den riktning som krävs för att uppnå önskad kurs. Denna 

typ av planering kan kallas för planering utan mål men även beteckningen "Di

rectional Planning" används för att understryka det processuella inslaget.^!) 

Huvudbegreppen är här "Domain" och "Direction" där det förstnämnda står för 

organisationens handlingsmiljö inom vilken en särpräglad kompetens skall försö

ka utvecklas. Det senare begreppet uttrycker organisationens och dess medlem

mars medvetna handlande för att klargöra riktningar efter vilka man skall arbe

ta. Skillnaden mot den målstyrda planeringen är att "Directional Planning" im

plicerar ett eftersträvansvärt sätt att agera för såväl individ som organisation 
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där även den domän där dessa aktiviteter förutsättes äga rum växer fram som 

ett resultat av processen. 

Den teleologiska planeringen (planering med mål) förutsätter mål före handling 

medan "Directional Planning" ser själva handlandet som en förutsättning för att 

nå fram till formulerandet av mål. Här betonas alltså det aktiva, det dynamiska 

inslaget i planeringen, genom att handlandet skjuts i förgrunden och där organi

sationens och individernas interaktion med omgivningen successivt förändrar 

både "domain" och "direction".22) 

Organisationsteorins generella rekommendation till företag som verkar under 

extremt turbulenta miljövillkor är att skapa flexibilitet. En sådan situation kan, 

som tidigare beskrivits, uttryckas genom att förvarningstiden för miljöföränd-

ringar är kortare än vad som organisationen kräver, vilket denna bl a kan balan

sera genom ökad flexibilitet. Planeringsprocessens huvuduppgift blir då att 

utveckla sådana strategier att företaget genom byte av "direction"/"domain" 

eller förändringar av inre struktur kommer ur sitt hotfulla läge. Under sådana 

betingelser kan det vara motiverat att släppa fixeringen till ett fast mål och i 

stället verka mer processinriktat. Genom att denna inte blir så styrd och sluten 

som den tidigare typen av planering är utrymmet för att upptäcka alternativa 

möjligheter här större. 

Dock innebär företagets nuvarande verksamhet, dess strukturer och processer, 

alltid låsningar när det gäller att söka nya vägar. Utvecklandet av nya arenor 

("domains") har en tendens att falla inom den kontext som den gamla definierar. 

Chandler (1962) och Channon (1973) utvecklade tesen om att strategin utvecklas 

och formuleras först. Därefter utformas en struktur i organisationen som gör 

det möjligt att genomföra strategin. Gentemot detta hävdar t ex Normann att 

ömvändningen lika gärna kan gälla. Så 

"... leder den existerande verksamheten och strukturen ofta na
turligt till att vissa typer av idéer och embryon till nya verksam
hetsgrenar 'automatiskt' genereras, vilket starkt påverkar vilken 
strategi som är önskvärd eller möjlig att formulera. För det andra 
är den organisatoriska strukturen i hög grad styrande för den typ 
av inlärning som kan ske, dvs vilka kunskaper som kan skapas i ett 
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företag, och följdaktligen starkt avgörande för möjligheten att 
finna en strategi." (Normann 1975, s 21) 

En förutsättning för att komma ur strukturens tvångströja kan vara att låta 

planeringsprocessen vara öppen och att tillåta ny kunskap, inlärning och alter

nativa möjligheter växa fram där målet och åtföljande strategier bildar en na

turlig slutpunkt. För att detta skall kunna genomföras krävs att informations

systemet kan förse processens deltagare med den mängd information, vilken i 

detta fall är större än vid situationen planering mot mål, som möjliggör en vida

re avsökning av framtida alternativ och möjligheter.^^) 

4.3.3 Planering som organiserad aktivitet 

Planering syftar i slutändan till att skapa program för framtida handlande som 

skall möjliggöra företagets fortsatta verksamhet. Det system för planering, 

dess struktur och process, som erfordras kräver i allmänhet någon organisato

risk inordning i företaget. Redan Fayol (1950) ansåg planeringen vara ett till 

företagsledningen nära anknutet instrument genom att fastslå dess värde som 

ett framträdande ledningsinstrument. "Planning is a major management func

tion", framhåller också Steiner (1969, s 25) i sin bok och pekar på det faktum 

att klassiska organisationsteoretiker nästan alltid nämner planering som en av 

ledningens huvuduppgifter. Motsvarande syn redovisas av SNS där man samman

fattar 

"Långsiktigt beslutsfattande utgör en integrerad del av företag-
ledandet, och det är därför naturligt, att ansvaret för långsikts
planeringen läggs på den verkställande ledningen, här kallad före
tagsledaren." (SNS 1972, s 102-103) 

Kopplingen till företagsledningen innebär dock inte att denna förutsättes utföra 

den strategiska planeringen. I stället åsyftas att ledningen har att ta ansvar och 

skapa betingelser för att en planeringsprocess kan genomlöpas. Det är således 

nödvändigt att företagets ledning har en god uppfattning om vad strategisk 

planering innebär, vad det kan lämna för bidrag till organisationen samt vad 
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som krävs för att få ett strategiskt planeringssystem att fungera enligt de in

tentioner man önskar,^) 

"Before a planning system is introduced into an organizational the 
top managers especially, but others also, should have a clear 
understanding of what strategic planning is and is not Then, 
top managers should know what strategic planning can do for 
them and their organization." (Steiner 1979, s 57-58) 

Planeringens hopkoppling med företagsledning har samtidigt inneburit att dess 

roll och funktion givits egen status. Ofta har detta manifesterats genom att 

särskilt organ tillskapats med ett övergripande ansvar för den strategiska plane

ringsverksamheten. Planeringen antas vidare genomsyra hela organisationen i så 

motto att man kan tala om olika nivåer härvidlag. Respektive nivå i sådana 

hierarkiskt uppbyggda kedjor sägs ha ett planeringsinnehåll som särskiljer just 

denna nivå från andra över- eller underliggande dylika. 

Anthony (1965), Steiner och Miner (1977), Godiwalla et al (1979) m fl har i sina 

arbeten utgått från ett sådant nivåresonemang och benämner den "högsta" nivån 

som den strategiska, där de övergripande, riktningsvisande besluten fattas. 

Företagets mål avseende verksamhetens inriktning i stort och fastläggandet av 

affärsidén skall här utarbetas liksom de övergripande strategierna för att nå 

detta/dessa mål. På den strategiska nivån ägnas således huvudintresset åt före

tagets externa relationer. 

Nästa "lägre" planeringsrelevanta nivå benämnes taktisk eller administrativ. 

Inom denna nivås domäner faller huvudsakligen den styrning som syftar till att 

resurser anskaffas och används på ett sätt som ligger i linje med företagets 

affärsidé och överordnade strategi. Inom ramen för vad dessa strategier anger 

bestäms sålunda de taktiska handlingsplanerna för realiserande av uppställda 

mål. 

Slutligen benämns den lägsta nivån för operativ. Här inriktas planering och styr

ning mot den löpande verksamheten, alltså all rutinmässig anskaffning och an
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vändning av resurser samt avsättningen av företagets produkter. Effektiviteten 

i företagets resursomvandlingsprocess är den dominerande ledstjärnan. 

Drivkraften till att en planeringsprocess exekveras är närvaron av individer. 

Genom de kreativa, innovativa och analytiska inslag som förutsättes vara den 

strategiska planeringens signum växer en slutlig strategi fram. Att balansera 

den strategiska planeringens krav på stimulerande, kreativt, och fritt klimat 

med organisationens "normala" beteende där styrning och effektivitet är cent

rala utgångspunkter kräver medvetna ställningstaganden från företagsledningen. 

I praktiken har ofta en formaliserad struktur tillskapats för att hantera plane

ringsfunktionen. Inslaget av formalitet har även genomsyrat hela processen och 

det mest synbara resultatet av denna utgångspunkt är kravet på en dokumente

rad och samlad plan för hela företaget. Henry understryker nödvändigheten av 

att hela planeringsverksamheten genomsyras av formaliserade strukturer och 

processer. 

"In any organized group, activities should be conducted in a 
standardized manner and in a logical sequence to insure efficient 
attainment of goals. Among the companies which were investiga
ted, those with highly formalized planning systems had developed 
specific administrative procedures for long-range planning. These 
procedures provided a vital 'mechanism' for converting business 
opportunities, organization capabilities, and corporation goals into 
tangible plans for future activities." (Henry 1967, s 59) 

Motsvarande tankegångar framkommer även i SNS där man dock höjer ett var

nande pekfinger och menar att kravet på alltför långt driven formalisering kan 

innebära att något av planeringens idé, dess inneboende innovativa mening, går 

förlorad. 

"Vissa delar av långsiktsplaneringen måste således vara fast orga
niserad och uppvisa en hög formaliseringsgrad och regelbundenhet. 
Kravet på rullande planer och regelbunden revidering får dock 
inte drivas in absurdum; detta kan i praktiken skapa risker för att 
planeringstanken förfelas." (SNS 1972, s 87) 



67 

I vilken utsträckning som företagets planeringsprocess skall utmynna i en upp

sättning planer har också debatterats. I enlighet med den rationella grundsyn 

som präglat planeringsprocessen har det förutsatts att arbetet skall krönas med 

skriftliga planer. Så menar Steiner att: 

"Planning without plans is a waste of time. Some managers who 
reject the value of planning have been guilty of precisely this sin." 
(Steiner 1969, s 8) 

Mot detta står synen att planeringsprocessen är mer betydelsefull än det slut

giltiga formella dokumentet - planen. T ex Rhenman hävdar att: 

"Planeringsprocessen är viktigare än den föreliggande planen. För 
det första så har jag blivit övertygad om att i det här arbetet är 
det inte planen som är det viktiga, det är inte ens viktigt att en 
plan kommer fram." (Rhenman 1974 b, s 58) 

Motsatsen till en helt formaliserad planeringsorganisation har också uppmärk

sammats i litteraturen. Karaktäristiskt för en sådan är dess frihet från bind

ningar till organisationens övriga strukturella betingelser. Ofta baseras verk

samheten kring enstaka fritt agerande individer, och tidshorisonter och reak

tionstider är relativt korta. En planeringsorganisation med denna intuitiva prä

gel kan benämnas "hyperflexible".25) 

Ett alternativ till både ett strikt formellt och ett helt flexibelt sätt att i orga

nisatorisk bemärkelse hantera de utförande faserna av strategisk planering har 

också förts fram. Vid utformningen av en planeringsorganisation ser man det 

som nödvändigt att både beakta förhållandet att 

"strategie planning is concerned with orderly change in organiza
tions, change brought about through the innovation process... 

likväl som 

...that doing strategic planning through traditional organizational 
structures is inconsistent with the idea of change itself..." (King 
och Cleland 1978, s 297) 
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Ambitionen i denna ansats är således att söka en organisation där det är möjligt 

att samtidigt balansera den strategiska planeringsprocessens krav på stabilitet 

och flexibilitet.26) 
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5 SMA FÖRETAGS KARAKTÄRISTIKA OCH SMA FÖRETAG SOM 

PLANERANDE ORGANISATIONER 

Begreppet företag uttrycker ett specialfall av den mera generella företeelsen 

organisation. Med företag avses i de allra flesta fall en enhet med kommersiell 

inriktning. En allmän definition av organisation, och därmed också företag, 

utgår oftast ifrån det förhållandet att den består av ett antal individer, som 

medvetet bedriver samarbete för att därigenom nå gemensamma mål.D Samar

betet förutsätts vidare pågå en längre tid och vissa rollmönster - strukturer -

utkristalliseras. Detta sätt att precisera kallar Ramström (1969) tillståndsbe

skrivning. 

Samme författare menar att en organisation även kan beskrivas i processuella 

termer, där man i första hand tar sin utgångspunkt i hur olika mekanismer 

håller samman och driver densamma. Så kan beskrivningar som syftar till att 

betrakta en organisation som ett styrsystem samt beslutssystem utgöra exempel 

på denna typ av ansats. 

Ett problem med olika generella definitioner av vad företag kan sägas vara är 

gränsdragningen mot vad som skall kallas dess omgivning. I takt med den ökande 

interaktionen mellan företag och miljö tilltar detta problem. För att komma 

bort från huvuddelen av nyss nämnda problematik brukar man i företagsekono

miska sammanhang precisera företeelsen företag genom att ange vad enheten 

står för i ekonomisk-organisatorisk, juridisk och teknisk mening. Var och en av 

dessa tre begrepp har en relevant innebörd i relation till företag. Vidare mot

svaras dessa enheter av olika beskrivningsnivåer så att i sammansatta organisa

tioner den tekniska enheten utgör den lägsta nivån och den ekonomiska utgör 

den högsta. De största koncernerna med ett antal juridiskt självständiga dotter

bolag, vart och ett uppbyggt av några tekniska enheter - arbetsställen -, är 

exempel på ett dylikt förhållande. Dock är det vanligast att de tre företagsbe

greppen överensstämmer, dvs en teknisk enhet utgörs samtidigt av en juridisk 

och ekonomisk enhet. 
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5.1 Vad är ett litet företag - en diskussion av företagsstorlek 

Vid försök att gruppera företag är utgångspunkten vanligtvis den att en viss 

karaktärsegenskap får utgöra kiassificeringsgrund. Det kanske vanligaste 

exemplet på detta är den branschklassificering som kommer till uttryck i 

offentlig statistik. Under framför allt 1960-talets senare del började begreppen 

småföretag, mindre företag m fl att tilldra sig särskild uppmärksamhet, och 

som en småföretagandets apostel i Sverige kom Dick Ramström att framstå, 

vilket ledde till att forskningsverksamheten i Umeå bl a koncentrerades till 

detta område.2) 

Vad menas då med små företag, alternativt mindre och medelstora företag? 

Lindström anför följande för att belysa frågeställningen: 

"Om vi sedan går till prefixet 'små' i småföretagstermen, skall 
med en gång sägas att någon vedertagen och generell avgränsning 
av vilka företagsenheter som skall ses som 'små' respektive 'stora' 
inte existerar. Visserligen gäller att enheter med fler än ca 
200-300 anställda sällan får epitetet 'små', men under denna 
storlek flyter gränsdragningarna." (Lindström 1975, s 21) 

Betydelsefullt är att poängtera att diskussioner och gränsdragningar i samband 

med mindre företag nästan uteslutande baseras på industriföretag. De mest 

använda gränsdragningarna mellan vad som är att betrakta som litet respektive 

stort företag är således branschrelaterat.^) Om detta skriver Lindström vidare: 

"Det är självfallet också så att vad som i en industribransch är ett 
litet företag (t ex massa-och pappersindustrin) i en annan bransch 
(t ex trävaruindustrin, för att hålla oss till skogsnäringen) kan 
vara mycket stort. Än mer utpräglat blir detta om vi går över till 
en annan näringsgrensindelning. Ett konsultföretag med 50 an
ställda är t ex stort i gruppen 'uppdragsverksamhet' men naturligt
vis ganska litet i industrisammanhang." (Lindström 1975, s 21) 

Den naturligaste och vanligaste utgångspunkten för storleksklassificering av 

organisationer har varit och är någon storhet som är knuten till företagets till

gångar. Det kan röra sig om företagets personella, finansiella eller reala till

gångar. Det ojämförligt vanligaste har varit att utgå från storheten antalet 
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anställda.^) Av övriga mått som fått utgöra indelningsgrund för storlek kan 

nämnas de som är relaterade till företagets utbytesprocess, dvs in- och utflöde. 

Exempel på sådana grunder för storleksklassificering är omsättning per tidsen

het och förädlingsvärde. 

Vid en jämförelse av relationen mellan olika använda storleksmått som antalet 

anställda, omsättning och förädlingsvärde har det visat sig att dessa i stort ger 

likartade klassindelningar av företagen, 

"De starka sambanden mellan storleksmåtten tyder på att den 
ständigt återkommande problematiken kring valet av storleksmått 
kan vara överdriven. Om det antages att här studerade variabler 
gemensamt uttrycker företagsstorlek, har vi fått belägg för att 
vilket som helst av dessa (speciellt om man bortser från förvalt
ningspersonalens storlek) kan användas som storleksmått med god 
överensstämmelse mellan 'verklig storlek1 och uppmätt storlek." 
(Byström, Johannisson och Lindström 1971, s 11) 

Antalet anställda dominerar således som indelningsgrund för klassificering av 

företagsstorlek och det främsta skälet härtill är att detta mått, i motsats till 

de monetärt baserade, är opåverkat av prisförändringar och inflation. Inte 

heller berörs det av kapacitetsförändringar som sker, dvs med given teknologi 

och samma antal personer kan produktiviteten/kapacitetsutnyttjandet fluk

tuera. Sammantaget gör användandet av antalet anställda att möjligheten till 

jämförelser över tiden underlättas.^) 

Dock finns vissa problem vid användningen av sysselsättningsmåttet vid stor

leksindelning av företag. Ett sådant rör behandlingen av deltidsanställd personal 

samt säsongmässigt stora variationer i fråga om antalet anställda. Detta kan 

dock lösas genom viktningar eller genomsnittsberäkningar på årsbasis. Ett annat 

problem som alltmer börjar skönjas är variationer av sysselsatta mellan likar

tade företag beroende på skillnader i teknologitillämpning. Variationer i dator

användning, i utbyggnad av produktionssystem med industrirobotar m m, kan 

leda till att storleksmåttet antalet anställda i vissa situationer inte är tillfyllest 

vid jämförelser mellan företag och vid studier med en longitudinell ansats. Den 
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idag accelererande utvecklingen inom teknologiområdet gör det nödvändigt att 

alltmer sätta storleksindelningar av företag i centrum. 

Att utifrån speciella egenskaper i företag hitta naturliga indelningsgrunder för 

vad som kan vara ett stort respektive litet företag är svårt. Ofta blir även be

skrivningar av vad som kännetecknar t ex småföretag mångdimensionella och 

oprecisa. Värdet med dessa försök till karaktäriseringar ligger i klarläggandet 

av förhållandet att dessa, mindre företag, inte är en enhetlig företeelse. 

"Any attempt to answer the question, what is small business en
terprise, with precision and exactitude is an exercise in futility. 
There is no standard definition that could possibly include the 
diversity and variety of small firms." (Schöllhammer och Kuriloff 
1979, s 178) 

Studeras litteraturen inom området små företag är det svårt att hitta några 

egentliga alternativ till de kantitativt inriktade måtten. Alternativa synsätt 

finns antydda, men ett mer utvecklat och lättanvändbart klassningsschema 

saknas. En uppdelning mellan stora och små företag gör Tosi där en stor organi

sation kännetecknas enligt följande: 

"Large size is an implicit characteristic. In general, organizations 
treated in theory are of such a size that within them it is extre
mely difficult, if not impossible, to maintain close interpersonal 
relationships with a large number of members, relative to the 
total membership." (Tosi 1975, s 2) 

Författaren pekar alltså här på dimensionen "nära relationer mellan medarbe

tarna" och låter detta diskriminera vad som är stort respektive litet. Det är i 

och för sig lätt att se skillnaden mellan ytterligheterna av företagskategorierna 

- litet och stort - men dessvärre kan denna typ av "mått" inte tjäna som en 

kontinuerlig indelningsfaktor. Detta förhållande kan sägas gälla för alla försök 

där storleksaspekten på företag sökt fångas in med hjälp av egenskaper, beteen

den och livsbetingelser, dvs mer funktionellt inriktade aspekter av företags-

karaktären. 
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Ett tänkbart alternativ till att uppnå en kvalitetsmässig uppdelning av företag 

är att söka extrahera denna ur företagets allmänna kompetens. Denna kan teo

retiskt "mätas" i termer av om företaget självt innehåller funktioner/resurser 

för att påverka och utföra utvecklingsarbete inom såväl organisation som pro

duktområden, dvs administrationens utvecklingsnivå, marknadsföring i vid be

märkelse, produktionsteknisk förändringskapacitet och besluts- och ledningsar

betets organisering. Organisationen kan i detta avseende betecknas som hel

täckande eller stympad, dvs någon eller några funktioner ligger utanför det 

egentliga företaget. Inte minst i planeringssammanhang kan denna indelning 

vara en framkomlig väg, eftersom den indikerar möjligheten att själv förfoga 

över och ta fram erforderligt material samt av egen kraft dirigera planerings

processen inifrån. 

Sannolikt är det möjligt att åstadkomma en indelningsgrund utifrån dessa aspek

ter, men att invändingsfritt klara ut de vidhängande problemen är svårt. Att 

klyva företagsbeståndet i dels sådana som är "kompletta", dels sådana som i 

något avseende är "stympade" torde vara genomförbart men om en vidare klass

indelning eftersträvas ställs man inför svåra vägningsval om vilka funktioner 

eller resurser som skall ges större betydelse framför andra. 

Uppenbart är att denna dimension är betydelsefull, kanske inte som klassifice

ringsvariabel, utan mer som analysvariabel. Erfarenhetsmässigt är det i normal

fallet så att med ökad tillväxt (mätt i antal anställda) ökar också företagets 

tillgängliga resurser, mätt i kompetens och kunnande. Därför kan, inom ramen 

för en storleksmässig indelning utifrån antalet anställda, även den ovan nämnda 

aspekten behandlas. 

På motsvarande sätt kan resonemang föras kring förhållandet marknadsdomi

nans. Som tidigare framgått kan ett sysselsättningsmässigt litet företag inom 

sin "nisch" eller bransch vara stort. Men beroende av om begreppen "stor" res

pektive "liten" används är det viktigt att relatera detta till en specifik situation 

eller aspekt som man vill belysa. Att oreflekterat använda ett visst klassifice

ringsschema kan vara tvivelaktigt och ge upphov till missförstånd. Exempelvis 

kan, när vi säger att en människa är stor, antingen avses en yttre fysisk mätbar 
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egenskap som längd/vikt eller människans kunskapsmässiga alternativt karisma-

tiska egenskaper. Vilket som åsyftas framgår ofta klart genom det samman

hang i vilket uttalandet fälls. Värderingar och "mått" är här situationsrelatera-

de. 

Av det ovan sagda förstås vikten av att, när olika storleksmått på företag eller 

organisationer används, det klargörs vad som åsyftas och i vilken situation det 

gäller. Det får inte bli så att de enskilda företagens exklusiva karaktär reduce

ras och avpersonifieras genom att icke rättvisande klassificeringar används. I 

analysens form kan dessa personligheter få framtona. Annars kan de bakom

liggande "sanningarna" enbart bli små undanskymda reservationer. 

I denna studie har vi, trots de invändningar som kan resas mot detta, använt 

"antalet anställda" som huvudindelningsgrund i vårt ställningstagande till vad 

som är mindre och medelstora företag. Emellertid kommer våra analyser att ge 

en bredare bild av företagen än vad bara storleken i sig utvisar. Samtidigt 

måste man vara medveten om att även praktiska restriktioner råder eftersom 

det i befintlig industristatistik finns ytterligt begränsade möjligheter att den 

vägen åstadkomma en klassning utöver den traditionella som bygger på produk

tionsfaktorerna arbete och kapital. 

De av oss använda begreppen, små, medelstora och stora företag, bygger på den 

etablerade konventionen vilket följande exempel saxat ur Prop 1977/78:40 ger 

uttryck för. 

"En i de flesta sammanhang vedertagen storleksgradering innebär 
att med småföretag avses företag med färre än 200 anställda. 
Inom denna grupp finns mindre företag (färre än 50 anställda) och 
medelstora företag (50-200 anställda)." (Prop 1977/78:40, bilaga 1, 
s 4) 

I den fortsatta framställningen kommer vi att med små företag, småföretag, 

•avse företagskategorin med färre än 200 anställda, dvs mindre och medelstora 

företag.^) 



75 

5.2 Småföretagens roll i svenskt näringsliv 

Småföretagen har historiskt sett spelat en stor roll i vår ekonomi. Hela vår 

ekonomiska kunskap präglas av bilden av de många små företagen som i konkur

rens med varandra vann eller försvann på marknaden. Numera domineras tän

kandet och verkligt handlande av tesen om fördelar med stordrift. Bilden av 

småföretagen som fristående enheter verksamma under den fria konkurrensens 

idealiserade betingelser har ersatts av en syn där de mindre företagen ses s om 

nödvändiga komplement till storföretagen. Denna komplementära roll kan där

vid ses dels som komponentförsörjare till storindustrin dels som tillverkare av 

produkter som storföretagen av olika anledningar utelämnat.^) 

Dock utgörs den övervägande delen av vårt lands företag av sådana som kan 

betraktas som små. Studeras förhållandena för år 1980 framgår att det totala 

företagsbeståndet uppgick till något över 430 000. Dock sysselsattes ingen/inga 

person(er) i hela 218 000 företag. Dessa var av olika anledningar vilande. Av 

återstoden utgjordes hela 98 procent av företag med färre än 50 anställda och 

denna grupp svarade samtidigt för 23 % av den totala sysselsättningen. Görs 

samma beräkning på gruppen småföretag, dvs de med mindre än 200 anställda, 

fås att de tillsammans utgör drygt 99 procent av samtliga företag och syssel-

sättningsmässigt utgör detta en tredjedel av totalen. 

Medtas endast sådana företag som har en sysselsättning uppgående till mer än 

ett årsverk återstår utifrån 1980 års siffror 103 000. Av dessa har 95 procent 

under 50 anställda och dess andel av sysselsättningen blir i detta fall 22 pro

cent. Någon nämnvärd förändring av ovan redovisade procentandelar sker såle

des inte.8) 

Småföretagen utgör således ingen marginell företeelse inom vårt näringsliv, 

även om den sysselsättningsmässigt största gruppen utgörs av ett relativt sett 

fåtal stora företag. Knappt 800 företag med minst 500 anställda ger upphov till 

60 procent av sysselsättningen. Emellertid kan man säga att småföretagskon

ceptet även i viss utsträckning existerar inom ramen för storföretagandet. 

"Small is beautiful" är en filosofi som även genomsyrar större företag.^) Divi-
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sionalisering, profit-center m fl begrepp är idag etablerade föreställningar äm

nade att skapa viss smâskalighet inom ramen för stordriftens betingelser. Ska

pandet av mindre entrepreneuriella enheter (intraprenörer) för att stimulera till 

kreativitet och utveckling är ett fenomen som förknippas med många av de 

mest framgångsrika storföretagen.10) Jakten på smâskalighet även inom de 

största företagen antyder att mindre enheter har fördelar som man på detta 

sätt söker komma åt. 

5.3 Små företags karaktäristika 

Som antytts ovan är de allra flesta benäga att tillskriva små företag ett antal 

positiva egenskaper som lätt försvinner när företaget växer och blir stort. 

Dessa egenskaper brukar kallas för smådriftsfördelar och har dokumenterats i 

såväl mer debattinriktad litteratur som i forsknings- och utredningsrapporter. 

Vad som framförts är att företag med få anställda är flexibla, beslutskvicka, 

informationsspridningsvänliga, har informellt kontrollklimat, har variations

rikedom. i arbetsuppgifter, har nära kontakt mellan ägare och anställda m m. 

Detta har i allmänhet tolkats som, i förhållande till större företag, positiva 

element.^) Nedan diskuteras ett antal egenskaper och kännetecken på små 

företag både vad gäller dess externa och interna natur. 

5.3.1 Kännetecken pä småföretags externa relation 

Småföretagens relation till sin miljö anses utmärkas av en geografisk koncent

ration. Marknaden inom vilken ett mindre företag opererar finns vanligen nära, 

lokalt och regionalt. Samtidigt tenderar andelarna av den totala marknaden att 

vara relativt begränsade.12) stora företag sägs ofta behöva dominera ett områ

de för att bli framgångsrika. Vanligen åsyftas därvid att de produkter som till

verkas skall vara exklusiva i något avseende och att man därvid kan bli mark

nadsledare inom en större eller mindre nisch. Men det kan även handla om att 

utveckla system för administration och distribution som är "överlägsna" andra 

företags.^) Mindre företag har ej samma förutsättning att dominera. Vissa 

mindre företag verkar dock inom smala branscher och kan därigenom skaffa sig 
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en produktprofil och -kompetens som innebär en dominans av sin lilla marknad, 

allt enligt det stora företagets filosofi för överlevnad och success. 

Dessutom kan kundstrukturen indikera beroendeförhållanden som karaktäriserar 

en viktig dimension i mindre företags handlingsmiljö. Avsättes större delen av 

omsättningen till ett enstaka antal kunder kan man å ena sidan säga att företa

get lever i en riskfylld situation därför att ett bortfall av en kund direkt kan 

försätta företaget i en kris. A andra sidan kan hävdas att ett nära förhållande 

till de fåtal kunder man har underlättar verksamhetsplaneringen. Således kan i 

båda fallen relationerna vara ett uttryck för osäkerhet respektive säkerhet i 

miljön.^) 

Som framgått tidigare har den strukturella dimensionen storlek ofta relaterats 

till kontextuella förhållanden. Så h ar storleken ställts i relation till vinst, orga

nisationsstruktur, marknadsförhållanden m m, och resultaten från olika forska

res studier har ofta varit kontradiktoriska. Förhållanden av denna typ är således 

inte enkla att förstå därigenom att en organisatorisk design inte kan vara opti

mal med hänsyn till varje situationeil faktor.^) 

"It is not surprising then that researchers disagree so much about 
relationships such as those between size and the administrative 
component,.... There is probably no one true relationship; it de
pends on the nature of the organization and the type of adaptive 
strategy being pursued." (Miller och Friesen 1980, s 289) 

Dock finns vissa indirekt storleksrelaterade aspekter som kan förtjänas att 

lyftas fram. T ex anförs att storlek, mätt i antalet anställda eller motsvarande, 

indirekt kan vara relaterad till handlingsmiljöns grad av dynamik respektive 

komplexitet. Så skulle det vid avtagande företagsstorlek kunna förutsättas att 

miljöns teknologiska faktorer får minskande betydelse för handlingsmiljöns 

karaktär. En avtagande storlek innebär vidare att möjligheten till dominans 

anses reducerad. Det mindre företaget antas således ha lättare att hantera den 

teknologiska faktorn men får svårare att externt hävda sina intressen och ambi

tioner.^) 
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Avsaknaden av möjlighet till dominans leder till att många småföretag i stället 

utvecklar en defensiv hållning till sin omgivning. Miljöstrategin bygger på an

passning vilket förutsätter att den interna resursstrukturen möjliggör ett sådant 

beteende. Den ringa storleken innebär en begränsning av de strategiska valmöj

ligheterna för att undanröja miljöns sönderstörande egenskaper genom att den 

egna potentiella styrkan i resurs-, produkt- och organisationsmässigt avseende 

här är mindre. Man kan tala om att småföretagen kan kompensera sin relativt 

sett svaga maktposition i förhållande till sin miljö genom ett flexibelt agerande. 

5.3.2 Kännetecken pä småföretags interna situation 

Utmärkande för små företag är att såväl den vertikala som den horisontella 

arbetsdelningen inte är lika långt driven som i större företag. Behovet av anta

let beslutsnivåer är naturligen mindre eftersom ledningen sköts av en man med 

hjälp av endast ett fåtal medarbetare, vilket bl a får konsekvenser för hur in

strument för ledning, styrning, kontroll och samordning utformas.^) 

Organisationsstrukturen kan sägas kännetecknas av en helhetssyn vilket även 

återspeglas i det administrativa systemet. Företagsledaren/ägaren får en domi

nerande roll i och med att denne fungerar som högste ansvarig för många funk

tioner. Det begränsade antalet administratörer leder vanligen till multifunktio-

nellt befattningsutövande.18) 

Företagsledarens direkta koppling till företaget genom betydande ägarandel är 

ett annat särdrag som utmärker småföretagen. I anglo-amerikansk litteratur 

används det träffande uttrycket "owner-manager"^) för att markera den inti

ma relationen mellan ägare och ledning. Förhållandet leder naturligen till att 

ägaren/ledaren känner stark samhörighet med och intresse för företaget vilket 

kan leda till att synen på företagandet domineras av själva ägandet, dvs företa

get blir en persons egendom som i sin tur kan få konsekvenser för den lednings

stil som kommer till uttryck.20) 

Den begränsade administrativa överbyggnad som finns i små företag leder vida

re till att avståndet mellan företagsledning och anställda är kort och att organi-
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sationen är överblickbar i en helt annan utsträckning än vad som är fallet i 

större organisationer. Möjligheterna till information skulle därmed vara bättre i 

de små företagen som en följd av överblickbarheten och de korta kommunika

tionsvägarna. Dessa förhållanden kan bilda grunden för att skapa en god föränd

ringsförmåga i organisationen. Dess inre, mer administrativt betingade tröghet, 

skulle därmed kunna vara mindre än motsvarande för större företag.21) 

De resurser som finns tillgängliga för att klara ut nödvändiga processer för 

förändringar och anpassningar till nuvarande och framtida miljösituation är som 

tidigare nämnts begränsade. Företagsledaren som person får stor betydelse i 

detta arbete. Denne utgör den idémässiga motor som driver de processer som 

äger rum. Hans roll som signifikant aktör är påtaglig. Företagsledarens uppfatt

ningar om miljösituationen, företagets relation till denna, de strategier som 

krävs för framtiden m m har dominerande inflytande på verksamheten.^^) 

Den monokultur som i ledningshänseende ofta föreligger innebär i allmänhet att 

företaget för sin vidare verksamhet är helt beroende av att ägarens/ledarens 

stil och handlande i alla avseenden är "bra" för företaget. Frånvaron av konkur

rerande filosofier gör att det inte finns någon referensram att bryta egna idéer 

och uppfattningar mot.23) 

Att företagsledningens dominans kan få icke önskvärda konsekvenser för företa

get visar sig t ex genom att personalomsättningen är högre i små företag än för 

andra, vilket förklaras med att de är sämre rustade att hantera denna proble

matik via ett "neutralt" förhandlingsorgan. En uppkommen konflikt kommer till 

slut att stå mellan ägaren och den anställde varvid individuell prestige och dy

likt försvårar samförståndslösningar. Den rådande maktstrukturen leder till att 

den anställde antingen får foga sig i rådande förhållanden eller lämna företa

get.^) 

Vad gäller produktionen bygger även denna i viss utsträckning på en multifunk

tionell kompetens, men ser man till de tendenser som hittills gällt för utveck

ling av företag med få anställda har trenden varit ett ensidigt sneglande på 

sysselsättningsmässigt större företag och man har därvid sökt kopiera deras 
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produktionsorganisation. Investeringar, dessas utnyttjande och arbetsplatsernas 

utformning har skett i syfte att få en rationell och effektiv produktionskedja. 

Teknologin i sig har många gånger fått dominera utformningen av produktions

organisationen och det har varit mindre vanligt att beakta de egna förutsätt

ningarna, som litet behov av system för samordning och kontroll, mångkunnig 

personal, specifik kompetens, och utifrån dessa betingelser söka skapa en tekno

logisk struktur som står i överensstämmelse med de administrativa särdragen 

organisationen besitter.^5) 

Genomförda studier visar även att en fastare facklig organisation i de mindre 

företagen saknas. Det är först i företag med 25 anställda och fler som man får 

en mer formell organisation i form av fackklubbar. Det har även visats att den 

fackliga organisationsgraden i de minsta företagen är mycket låg - under 50 

procent. Facklig organisationsgrad, facklig organisation och utbildning ger 

emellertid en ofullständig och sannolikt alltför god bild av den fackliga styrkan 

i små företag, eftersom det säger ytterst litet om förekomsten av gemensamt 

uppträdande när det gäller att identifiera, precisera och tillvarata de anställdas 

intressen. Man kan vara fackligt organiserad utan att ha någon gemensam med

vetenhet eller uppfattning om problem och utan att känna samhörighet och 

agera kollektivt i frågor som rör arbetsvillkoren i företaget.26) 

Denna avsaknad av en facklig fungerande organisation på arbetstagarsidan inne

bär för många företag troligen att de förändringsprocesser som skall till för att 

erhålla ett ökat inflytande måste bli av individuell art. I en undersökning av 

Sandberg m fl skiljer man på föreskrivet, faktiskt och önskat inflytande för 

olika parter i mindre företag. 

"... av 32 möjliga individuella eller kollektiva rättigheter så är det 
bara i åtta fall som arbetarna har något som helst föreskrivet 
inflytande. Samtliga åtta fall är kollektiva rättigheter som facket 
är bärare av. Det betyder att inom de grupper av områden som 
facket har någon rättighet så har man också ett högre föreskrivet 
inflytande än de individuella arbetarna som ju helt saknar for
mella rättigheter". Vidare "inom de områden där arbetarna har ett 
visst inflytande har man förmän och chefer som motparter. När 
facket har ett inflytande har man företagsledning som motpart. 
Inom sex mellan- och långsiktiga områden är arbetstagarna så 
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svaga att man måste konstatera att arbetsgivaren saknar mot
part." (Sandberg, Björklund och Molin 1979, s 210-211) 

5.4 Små företag som planerande organisationer 

Den osäkerhet som innehålls i miljön utgör det motiv eller incitament till egna 

handlingar som samtliga organisationer utför. Beroende på miljöns egenart samt 

den perception av denna som företagsledande funktioner gör utformas genom 

olika planeringsprocesser de handlingsprogram som är ägnade att svara mot 

miljöns krav. Detta förhållande gäller även de små företagen. 

Som framgått tidigare är småföretagen i allmänhet lokalt/regionalt inriktade i 

sin marknadsorientering. Andelen exporterande företag är betydligt lägre än 

vad gäller de riktigt stora företagen. Tendensen är att utlandsförsäljningens 

andel ökar med växande företagsstorlek. Anledningen till småföretagens 

hemmaorientering står bl a att finna i att man har begränsade säljfrämjande, 

administrativa och språkliga resurser för att arbeta på avlägsna marknader. 

Vidare tycks det vara så att huvuddelen av småföretagens produkter inte är 

internationellt gångbara.27) 

Ett vanligt förhållande är vidare att de små företagen i högre grad än de större 

har starka beroendeförhållanden till olika element i sin miljö. Det kan vara i 

form av underleveranser, kund- och leverantörsrelationer som innebär låsningar 

i möjliga handlingsvägar. Dessa låsningar behöver inte ses som något negativt 

för det mindre företaget eftersom relationen till annat företag eller enstaka 

kunder kan skapa en betingad stabilitet under vilken företaget kan utvecklas. 

Samtidigt kan också en relation av denna typ låsa företaget och förhindra ut

veckling. De element i handlingsmiljön som är kopplade till företaget gör att 

detta kommer i beroendeställning.28) 

Miljöns potentiella hot och möjligheter ställer krav på olika förändringsproces

ser, antingen i själva företaget eller genom olika handlingar som ändrar miljö

betingelserna. På grund av småföretagens relativt sett ringa styrka gentemot 

sin miljö är dominanssituationer ovanliga. Återstår således att i sin egen struk
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tur fånga in miljöns krav och genom skilda processer utveckla program för nöd

vändiga förändringar. 

Även den organisatoriska formen för planeringen tar sin grund i företagets all

männa karaktäristiska. De korta avstånden, överblickbarheten, totalkunnandet 

om verksamheten m m innebär att kraven på formalitet och dokumenterad in

formationsspridning måste anpassas till företagets egenart.29) Planeringspro

cesserna antas därför inte definieras genom fixerade start- och slutpunkter utan 

ses mera som integrerade i den totala verksamheten. I vilken omfattning och 

form som detta mer strategiskt inriktade arbete sker växlar sannolikt, men 

någon form av framtidsorienterat arbete sker alltid eftersom olika strategier i 

form av produktutveckling, marknadssatsningar kommer till uttryck som försök 

till svar på miljöns krav. Dock är det så att för små företag vissa strategialter

nativ i det närmaste är otänkbara, t ex en traditionell marknadsdominans.30) 

Utgångspunkten och incitamenten för småföretagets medvetna planeringspro

cess blir således miljösituationen och företagets egna förutsättningar. Företa

gets storlek blir här en av många ingående variabler varur planeringen formas. 

Den bakomliggande idén är att företaget skall tillvarata sina komparativa för

delar, och för de mindre och medelstora företagen anges bl a som dess styrka 

uthållighet, ringa byråkrati, flexibilitet, högre arbetstillfredsställelse och 

enklare kommunikation. Emellertid förefaller dessa fördelar vara utnyttjade 

endast i begränsad utsträckning. Snarare synes den nära kontakten mellan ägare 

och kollektivanställda försvåra förändringsprocesser, och de miljöbetingelser 

som mindre företag verkar i ses oftast som restriktioner enbart och inte som 

potentiella möjligheter. 

Även om ett mindre företag generellt sett har högre flexibilitetspotential än 

ett större företag så innebär detta inte att planering är onödig i småföretag. 

Snarare kan ett väl fungerande och situationsanpassat planeringssystem bidra 

till att vidareutveckla den fördel som flexibiliteten utgör. Det är därför viktigt 

att utforma ett system för framförhållning så att givna företagsspecifika för

delar ytterligare stärks. Det innebär att det finns företag vars produktionsin

riktning och övriga betingelser frammanar en strategisk planering som priorité-
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rar och arbetar för kortsiktighet och flexibilitet, där traditionella planerings-

ingredienser som målformulering, handlingsalternativ och strategier får en 

underordnad betydelse. Under andra situationer krävs att planeringsprocessen 

arbetar med mer långsiktiga perspektiv.^1) 

För små företag blir det således nödvändigt att finna en planeringsstil som tar 

hänsyn till miljöförhållandena samt teknologins och den inre organisationens 

förändringskapacitet. Det gäller således för mindre företag att skapa överens

stämmelse mellan förändringsbarhet och omvärldens förändringstakt.^2) 

Småföretagens "normala" beteende bygger i hög grad på spontanitet och infor-

malitet. Problemlösning, beslutssituationer och dylikt hanteras vanligen genom 

mer integrerade processer där deltagares formella status underordnas reell 

kompetens. I enlighet med detta verkanssätt torde det därför kunna ses som en 

naturlig möjlighet för små företag att i planeringssammanhang söka organisato

riska lösningar som förmår att kombinera den mer fria strukturen med ett med

vetet kreativt beteende. I en organisation som innehåller relativt få människor 

borde detta vara förhållandevis enkelt. En viktig förutsättning för att åstad

komma detta är att frågan om planering ses som central. Genom denna process 

kan hänsyn tas till såväl sociala som ekonomiska aspekter och involvera fler

talet av (den lilla) organisationens medlemmar. Anledningen till detta står 

främst att finns i interna egenskaper som överblickbar produktion, kunskap om 

andra arbetsuppgifter, behov av mångkunnig kompetens. Vidare är antalet verti

kala nivåer färre och kontrollsystemet är inte lika omfattande.^) 

Planeringsteorin har som tidigare nämnts hämtat sina fundament från stora 

företag. Allt eftersom denna kunskap vuxit har sofistikerade system utvecklats 

parallellt. Inte sällan har praktiken överskuggat teorin genom att "forecasting 

techniques" lanserats som kompletta planeringssystem. Utbudet av dessa har 

även nått mindre företag utan att där kunna lämna det bidrag som förutsattes. 

Anledningen till dessa misslyckanden står sannolikt att finna i det faktum att 

dessa organisationer saknar de nödvändiga "kulisserna" (kunnande, datorutrust

ning, förtrogenhet med denna typ av verksamhet m m) för att effektivt kunna 

dra nytta av de sofistikerade planeringsmetoderna. Det teknologiska hoppet 
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frän tidigare sätt att planera till det senaste blir för stort. För att ge de mindre 

företagen en chans att växa i planeringskostymen måste utvecklingen bygga på 

peu-à-peu-metoden. Det är kanske tillräckligt att införa "gårdagens planerings-

syn" i ett planeringsovant litet företag för att i nästa skede gå över till dagens. 

Schumacher (1979) talar om "intermediate technology" med vilket han avser det 

närförflutnas teknologi/kunskap. Denna har en tendens att utplånas när det 

senaste introduceras. Vad som finns kvar är de allra enklaste "grundverktygen" 

och de allra senaste teknologiskt förfinade systemen.^) 

En nyckelfråga i detta sammmanhang är om det existerar ett antal situationer 

som "befriar" företaget från behovet att planera. Utifrån vår föreställning att 

företag alltid är verksamma i en handlingsmiljö skulle någon sådan situation 

"objektivt sett" inte kunna uppstå. Däremot kan planering tänkas utdefinieras 

av interna kulturströmningar. Så kan en total "ödestro" göra att planering som 

alternativt instrument för förändring bortfaller. Andra synonyma organisations

kulturer som kan ha samma inverkan är uppgivenhet och underkastelse. Även 

dominanssituationer kan ge upphov till motsvarande effekter. Företaget har här 

allt "under kontroll" vilket gör att planering i traditionell bemärkelse kan bort

falla. Dock innebär en dominans inte en situation som man förlänats av sin 

handlingsmiljö på obestämd tid, utan något som man måste arbeta sig till och 

arbeta för att bevara. Det skulle tala för att planering i någon form, under vissa 

tidsskeden ändock blir nödvändig. 

5.5 Några formella förhållanden om småföretags planering -

empiriska studier 

Endast några få av utförda undersökningar om mindre och medelstora företag 

har haft som huvudsyfte att kartlägga och analysera förekomsten och använd

ningen av styr- och planeringssystem i sådana företag. Dock har denna sida 

ibland kommit med som en del i större avhandlade områden. 

Johansson och Sillén redovisade år 1968 en undersökning med titeln "Små

industri och familjeföretagare". Enligt denna undersökning hade 44 procent av 

familjeföretag med 5-500 anställda någon form av långsiktsplanering och av 
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dessa en större andel bland medelstora företag, dvs 200-500 anställda. Endast 

ett fåtal hade dock en någorlunda fullständig skriftlig långsiktsplanering. 

Samma undersökning påvisade även att 43 procent av företagen budgeterade sin 

verksamhet, men att bland dessa endast några få hade mer fullständiga bud

geteringssystem.^35) 

SAF sammanfattade 1971 den då rådande situationen för mindre företag i skrif

ten "Mindre företag i närbild".36) Som underlag för sina slutsatser användes den 

ovan relaterade undersökningen av Johansson-Sillén och en undersökning av 

Nilsson, med titeln "Företagande - väg till framgång eller misslyckande"^) 

samt de forsknings- och utredningsresultat som framtagits vid avdelningen för 

företagsekonomi vid Umeå universitet om mindre och medelstora företag. Dess

utom valdes 50 företag ut som intensivstuderades. Beträffande ekonomisk styr

ning framkom att de formella bristerna ofta är stora. Dessa kunde bl a hänföras 

till redovisningssystemet som gav otillräcklig information, avsaknaden av bud

getering samt till den ekonomiska planeringen som inte var baserad på precise

rade mål. 

I studien "Framtid för familjeföretag, del 1" av Gläder m fl (1974) totalunder-

söktes alla tillverkande familjeföretag med fler än 19 anställda i Västerbottens 

län. En av de undersökta förhållandena rörde ekonomisk planering och därvid 

skildes på två planeringshorisonter, över- respektive understigande 1 år. Be

träffande tidshorisonten understigande 1 år framkom att 25 procent av företa

gen i storleksgruppen 20-49 anställda tillämpade ett fullt utbyggt budgetsystem, 

medan däremot 40 procent av företagen upprättade budgetar för vissa områden. 

I storleksgruppen 50-99 anställda hade 60 procent ett utbyggt budgetsystem och 

användandet av fullständiga budgetar blev ännu mer brukligt i de större stor

leksklasserna. Endast 16 procent av företagen hade ett system för planering 

överstigande ettårshorisonten. 46 procent av företagen saknade ett egentligt 

system för denna typ av planering men utarbetade i viss utsträckning analyser 

och planer för framtiden. Resterande företag, drygt 1/3, uppgav sig ha ofull

ständig planering.38) 
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Parallellt med nyss nämnda studie undersöktes samtliga producerande familje

företag i Kronobergs län med fler än 30 sysselsatta (Hult och Johannisson 1974). 

Där framgick att företag med fler än 100 sysselsatta hade ett försprång på 

planeringssidan vad gällde olika funktionella områden som försäljning, finansie

ring och produktion medan den långsiktiga planeringen överraskande nog före

föll ske utförligare i företag i de mindre storleksklasserna. Planering på lång 

sikt släpade dock efter för alla företag oavsett storlek. Planeringsnivå ställd 

mot branschtillhörighet visade en variationsrik bild vilket förklarades med att 

företag i skilda branscher upplever olika behov av planering.^9) 

"Företagsformer i teori och tillämpning" är titeln på en studie som genomfördes 

1975 vid avdelningen för företagsekonomi vid Umeå universitet. Många av de i 

denna undersökning ingående företagen hade färre än 10 anställda. Produceran

de företag av denna typ hade en knapphändig planering och den formaliserade 

styrning som undantagsvis förekom skedde oftast med hjälp av konsulter, främst 

genom anlitad redovisningsbyrå och revisor.^) Att denna typ av konsulter och 

andra externa experter har stor betydelse för de minsta företagen visas även av 

ett flertal andra studier och detta förhållande beror bl a på företagsled

ningens/ägarnas bristfälliga ekonomiska kunskaper.^!) Små handelsföretag har 

även de ett rudimentärt framförhållhingssystem, men detta kompenseras, av att 

de ofta är uppkopplade till större handelskedjor eller är frivilligt anslutna till 

branschspecifika intresseorganisationer vilka är behjälpliga vid planering och 

styrning. 

Sveriges Verkstadsförening har med fem års mellanrum, 1972 och 1977, genom

fört en budgetenkät som behandlar ekonomisk planering inom små och medel

stora verkstadsföretag. I den senast genomförda enkätstudien framkom att 

endast 19 procent av företagen inte alls eller bara undantagsvis hade kortsiktig 

planering. Nära hälften av de minsta företagen, 10-24 anställda, hade denna typ 

av korttidsplanering 1972 medan andelen hade sjunkit till 25 procent 1977. Mot

svarande andel för företag med 100-199 anställda vid de båda undersökningstill

fällena var 11 respektive 6 procent. System för planering på lång sikt fanns i 

utvecklad form hos 15 procent av undersökta företag. Betydande skillnader kan 

härvidlag utläsas mellan små och stora företag. Så hade endast 6 procent av de 
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minsta företagen ett sådant system medan företag med fler än 200 anställda 

hade det i en utsträckning motsvarande 30 procent. 

Av 1977 års enkät framgår vidare att 44 procent av samtliga företag i någon 

form anlitar extern redovisnings-/revisionsbyrå. I den minsta storleksgruppen 

köpte 69 procent sådana tjänster och det var i första hand hjälp med bokslut 

dessa företag efterfrågade. Utnyttjandet av externa revisions- och redovis

ningsbyråer hade varken ökat eller minskat sedan 1972.^2) 

Verkstadsföreningens båda enkätstudier pekar på förhållandet att förekomsten 

av formella rutiner för ekonomisk planering och kontroll på kort och lång sikt är 

lägre bland underleverantörer än i branschen som helhet. Exempelvis kan näm

nas att 1977 års studie visade att 48 procent av underleverantörsföretagen hade 

ofullständig planering på längre sikt, medan andelen bland "tillverkare av egna 

standardiserade produkter" låg 10 procentenheter lägre. Skillnaderna i före

komsten av formaliserad planering förklaras delvis av att andelen små företag 

är högre bland underleverantörer. Dessutom kan underleverantören, beroende på 

sin koppling till beställaren, uppleva behovet av utvecklad planering som mindre 

nödvändigt. Dock hävdas, även om hänsyn tas till dylika förklaringar, att plane

ringsnivån är lägre bland underleverantörsföretag än hos fristående företag.^) 

Även utländska studier har visat på samma situation vad gäller förekomst och 

inriktning av strategisk planering som framkommit i nyss refererade svenska 

undersökningar. Så framkommer i Unni (1981) att endast en fjärdedel av små

företagen bedriver en planering som kan betraktas som helhetstäckande. I 

stället byggs den planering som utförs upp kring någon enstaka aktivitet. Mer

parten, drygt 80 procent, i nyss nämnda studie har utvecklat planer inom för

säljningsområdet. Motsvarande tendens framgår även i en studie av Godiwalla 

et al (1978). 

Förhållandet att småföretag har en planering som kan betecknas som projekt-

orienterad framkommer likaså hos Gibb och Scott (1983). Ansträngningar som 

har strategisk inriktning fokuseras till något eller några specifika objekt av 

typen marknadsföring, försäljning och investeringar. 
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Företagsledarens centrala roll i samband med strategisk planering i småföretag 

är också ett ofta återkommande studieresultat. I nyss refererade studie av Unni 

(1981) redovisas att förekomsten av planer tycks vara relaterat till ägaren/leda

rens ålder, formella utbildning och tidigare erfarenhet. 

"Those engaged in strategic planning were found to be typically 
college educated and in the age group of 31-35." (Unni 1981, s 56) 

Detta pekar på det faktum att kunskapsbristen och avsaknaden av erfarenhet 

om strategisk planering kan utgöra en viktig barriär mot att bedriva planering i 

mindre och medelstora företag. Såväl Unni (1981) som Robinson (1979) lyfter 

fram detta faktum vilket får till följd att kortsiktigheten i beteendet, dag-till-

dag-verksamheten, dominerar. 

Ett sätt att kompensera denna brist på kunskap och erfarenhet i strategiska 

frågor är att engagera externa personer med relevant kompetens. Robinson 

(1982) har i en annan studie funnit att detta är en nödvändighet, åtminstone 

under en övergångsperiod för att småföretag skall kunna tillgodogöra sig strate

gisk planering som ett viktigt ledningsinstrument. 

"The tentative conclusion of this study is that small businesses 
should incorporate outsiders into their planning and strategic 
decision making on a regular, repetetive basis." (Robinson 1982, 
s 91) 

Även det sätt varpå planeringsprocessen tar sig uttryck har varit föremål för 

studier. Så fann Robinson och Pearce II (1983) att mindre organisationer i all

mänhet tillämpar mer informellt präglade rutiner för att bedriva den strate

giska planeringen. Förhållandet att planering tar sig delvis andra uttryck i 

mindre organisationer än vad fallet är för större framkommer likaledes i Naylor 

och Schauland (1976). En anpassning av planeringsprocessen till interna be

tingelser tycks således ske. 

Sammanfattningsvis uppvisar de här refererade undersökningarna en relativt 

enhetlig bild av planeringssituationen i de mindre och medelstora företagen. 
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Formella system för framtidsorientering är sparsamt förekommande. Den lång

siktiga planering som sker kännetecknas genom betydande inslag av "finger-

spitzgefühl". Instrument finns i de flesta företag i denna storlekskategori för 

kontroll och samordning av den kortsiktiga verksamheten. Dessa instrument styr 

dock enbart vissa funktioner i företagen och fullständigt utbyggda system är 

ovanligt förekommande. 

En allmän slutsats som också kan dras vid en genomgång av tidigare studier är 

att det stora flertalet av dessa har syftat till att beskriva enklare strukturella 

förhållanden som karaktäriserar planering i mindre företag.^) Under senare tid 

har det dock blivit alltmer vanligt att studera planering ur ett vidare perspek

tiv. I linje med detta förespråkas allt oftare betydelsen av att tillföra kvalita

tiva dimensioner vid studium av planering. T ex Datta (1980) har skisserat nya 

ansatser som forskningen inom strategisk planering bör ta. Han tar därvid av

stånd från den normativa inriktningen och menar att vi fortfarande inte har 

tillräcklig kunskap om planering och de uttryck denna får i olika situationer. 

För att nå denna kunskap måste enskilda företag intensivstuderas där plane

ringens kvalitativa snarare än de ofta framtonade kvantitativa aspekterna 

lyftes fram. 

Genom den ökade kunskap som detta skulle innebära blir det i förlängningen 

möjligt att utveckla en flexibel referensram kring strategisk planering som 

avspeglar dess verkliga natur. Detta i motsats till de allomfattande och norma

tiva "regelverk" som många förordar. Även om en situationsanpassad ansats 

förespråkas av många får detta dock snarare ses som ett forskningsmässigt 

ideal emedan komplexiteten i att beakta alla planeringsrelevanta faktorer och 

relationerna dem emellan är stor. 

"... it is a formidable research task to explore not only what might 
be relatively exhaustive sets of situational and design variables in 
various types of settings. Even more monumental is the task of in
creasing our understanding about the specific nature of the inter
relationship between these variables." (Lorange 1978, s 34) 
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AVDELNING III SAMMANHÅLLEN REFERENSRAM OCH EMPIRISK ANSATS 

Under avdelning två har de byggstenar som skall ligga till grund för föreliggan

de studie fått växa fram. Fortfarande saknas dock den "helhet" som skall vila på 

dessa fundament. I avdelning tre skall vi ikläda oss arkitektens och byggherrens 

roll och söka skapa en sammanhållen referensram. Denna arkitektoniska skapel

se bör därvid inte ses som "ein Ding an sich" utan dess funktionella uppgift 

understryks och behandlas i termer av teoretiskt och empiriskt verktyg. Vårt 

forskningsproblem har således fått bilda den grund varpå vi uppför vår referens

ram vilken i sin tur får utgöra basen för forskningsuppgiftens lösande. 

I enlighet med detta kommer så i kapitel 6 en redovisning och stegvis uppbygg

nad av vår referensram att ske, där "byggnadsmaterialet" hämtas från tidigare 

kapitel. Med avsikt att nå ytterligare kunskap om vad planering innebär för 

småföretag, hur den tar sig uttryck m m har perspektivet vidgats till att såväl 

beakta organisationen och dess karaktäristika som omgivningen och de relatio

ner till företaget som därvid existerar. Mot bakgrund av dessa betingelser stu

deras den strategiska planeringsprocessen. Kapitlet avslutas med en stiliserad 

figur genom vilken vi redovisar vår referensram i koncentrerad form. 

Utifrån de ställningstaganden som kommit till uttryck i referensramen kommer 

de empiriska övervägandena att redovisas i kapitel 7. Den multimetodologiska 

ansats som utmärker vår empiriska fas motiveras liksom de enskilda studier som 

bygger upp densamma. Dessa metodologiska resonemang sker utifrån de dimen

sioner som innehålls och konstituerar den aktuella referensramen. 
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6 PLANERING I SMA FÖRETAG - EN SAMMANFATTANDE REFE

RENSRAM 

Som framgick under kapitel 4, Planering - teoretiska utgångspunkter, pekar 

många författare på nödvändigheten av att relatera planering och dess exeku

tiva processer till förhållanden som definierar organisationen i sig. Man har här 

som planeringens förutsättningar angivit företagets sociala roll och funktion i 

samhället och företagsledningens (policyskaparnas) värderingar i samband med 

planering. Även företagets mer organisatoriska särdrag antyds genom att de 

interna förhållandena tas som utgångspunkt vid bedömning av vad som kan ses 

som företagets starka respektive svaga sidor. Denna bedömning sker gentemot 

vidtagna analyser av extern situation, både nuvarande och framtida. Man kan i 

detta sammanhang tala om en planeringsmässig kontext som är betydelsefull att 

beakta när frågan om planering avhandlas.^ Inte minst när mindre företag stu

deras har vi sett det som betydelsefullt att låta det planeringsmässiga samman

hanget få en framträdande plats. Detta mot bakgrund av att planeringen i sig 

och de processer den innehåller sällan har sådan lyskraft att de ensamma kan 

åskådliggöra planeringsföreteelsen i dessa företag. Tvärtom visar de studier 

som hittills belyst förhållandet att frånvaron av formella system är ett genom

gående drag. 

Förutom de nyss nämnda förutsättningarna för planering har ett omfattande 

forskningsarbete nedlagts på att närmare klargöra planeringens innehållsmäs-

siga substans. Detta har redovisats tidigare och den övergripande karaktäristik 

som teorin härvidlag visat på är förhållandet att planering kan beskrivas genom 

de processer som exekveras oberoende av vilken planeringsmässig ansats man 

anlägger. Så har vi angett processer som syftar till att klarlägga de miljö

mässiga betingelser som råder, de drivkrafter eller restriktioner som existerar 

samt den organisatoriska ram som befordrar den strategiska planeringen. Det 

nätverk av delprocesser som bygger upp den samlade planeringen gör det där

med inte möjligt att betrakta densamma som ett antal steg eller faser som skall 

genomlöpas sekventiellt utan processen har påtagliga interrelaterade och iter

ativa inslag. Det får till följd att samtliga delprocesser kan vara igång sam

tidigt och genom dessas ömsesidiga relation skapa varandras förutsättningar. 
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Vad gäller fortsättningen av detta kapitel kommer vi inledningsvis att närmare 

utveckla en föreställningsram inom vilken de planeringsmässiga förutsätt

ningarna skall diskuteras. Därefter ägnas uppmärksamhet ät den egentliga pla

neringsprocessen där dess innehåll tas som utgångspunkt. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattande figur där de båda ovan diskuterade utgångspunkterna för 

planering förs samman. 

6.1 Företag som planerande system 

Utgångspunkten för vår syn på företag och därmed planering är som tidigare 

framgått att ett företag kan ses som ett system, dvs företaget kan sönderdelas 

i komponenter och att dessa har kopplingar till varandra. När komponenternas 

kopplingar till varandra uppnår en viss styrka och beständighet blir det menings

fullt att tala om system. Avhängigt den utgångspunkt som intas kan systemisk-

heten och därmed komponentutseendet variera. Studeras en och samma organi

sation t ex som ett informations-, besluts- eller styrsystem ligger skilda studie

syften som grund och detta implicerar naturligen även olikheter i systemutseen

det. 

Vidare betraktas en organisation som ett öppet system vilket implicerar att en 

relation till omgivningen existerar varigenom olika utbytesprocesser äger rum. 

Den interaktion som därmed råder får till följd att såväl organisationen som 

handlingsmiljön utsättes för ömsesidig påverkan. Sålunda ser vi inte organisatio

nen som en passivt anpassande part i den nyss nämnda relationen utan det för

siggår en successiv växelverkan av påverkan och anpassning mellan organisatio

nen och dess omgivning. 

Som tidigare visats har senare strömningar inom planeringsområdet alltmer 

betonat betydelsen av att sätta in planeringsaktiviteten i ett organisatoriskt 

helhetsperspektiv. Organisationens allmänna karaktär och beteende kan därvid 

liknas vid en kontext inom vars ramar olika processer äger rum. En eller flera 

av dessa processer har planerande uppgifter. Att studera företag utifrån ett 

planeringsperspektiv innebär således att man måste identifiera de planerings

mässiga hörnpelare som bygger upp systemstrukturen. 
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Med ledning av den diskussion som fördes under kapitel 4 kan man finna stöd för 

att några mer framträdande organisatoriska förhållanden bör beaktas härvidlag. 

Här framgår att organisationens allmänna kultur liksom olika sociala processer 

även influerar dess planeringsmässiga beteende. Likaså förknippat och nära 

relaterat till planering är organisationens allmänna struktur. Genom ömsesidiga 

relationer dem emellan utmanas planeringsprocessen. Slutligen kan en organisa

tions resursuppsättning betraktas som de medel genom vilka planeringsuppgiften 

fullgöres. 

Nedan diskuteras sålunda de tre systemkomponenterna som anger både restrik

tioner och förutsättningar för strategisk planering i en organisation betraktad 

som ett planerande system. Framställningsmässigt har respektive systemkompo

nent getts självständigt utrymme i form av separata rubriksatta avsnitt. Natur

ligtvis är dock denna separation artificiell och enbart pedagogiskt betingad. 

Avsnittet avslutas med att delarna sammanförs och en sammanhållen redo

visning av synen på företaget som ett planerande system sker. 

6.1.1 Företagets koncept 

Under senare delen av 1970-talet har den i hög grad tekniskt-rationellt präglade 

planeringssynen kommit att ifrågasättas. Framför allt har förhållanden som ger 

det enskilda företaget dess egenart lyfts fram och setts som betydelsefull att 

beakta samtidigt med mer traditionell planering. Litteraturen har härvidlag 

arbetat med begrepp som "strategi" och "kultur" som de huvuddeterminanter 

vilka tillsammans driver "planerade" organisatoriska förändringsprocesser. 

Dock är det inte så att betoningen av företeelserna "kultur" och "strategi" helt 

plötsligt har dykt upp som något radikalt nytänkande, utan snarare är det så att 

skaran av företrädare har växt och en påtaglig tanke- och teoriutveckling har 

påskyndats. Detta kan bl a förklaras av det senaste decenniets turbulenta om

välvningar i industristaterna vilket lett till krav på nya synsätt och instrument 

som ersättare till de "gamla" etablerade. 
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Går man tillbaka något årtionde finner man också en relativt rikhaltig litteratur 

där förhållanden som kan förknippas med kulturfenomenet lyfts fram och där 

även försök gjorts att relatera dessa till ett planeringsmässigt sammanhang. 

I föreliggande arbete har vi valt att arbeta med begreppet koncept eller filosofi 

som samlande beteckning för den mentala basen som har relevans för företagets 

liv. Konceptet står med andra ord för de värderingar, uppfattningar, attityder 

och normer som finns bland en organisations enskilda medlemmar och i den 

externa intressentmiljön.2) De värderingar som formar konceptet styrs av den 

etablerade och accepterade kunskapen om företagandet i stort och däribland 

även synen på planering. Teorier om planering har i allmänhet även utgått från 

vissa antaganden om mänskligt handlande. Exempel härpå är March och Simons 

(1958) teorier om rationella val i en beslutssituation. Likaså Argyris diskuterar 

denna fråga och ger olika karaktäristika på människan som ett begränsat "infor

mation-processing system": 

"- The human information-processing system is finite, indeed 
quite simple and not complex. Complexity exists in the en
vironment. 

The system is basically serial in its operation. It processes only 
a few symbols at a time. 

The symbols being processed must be held in special limited 
memory structures whose content can be changed rapidly. 

The important capabilities which man has available to him to 
deal with complexity are the ability to create concepts, hie
rarchies of concepts, and heuristic strategies that permit him 
to cut through complexity and to accept a 'satisficing' solution 
'less than optimal but satisfactory solution'." (Argyris 1972, 
s 91) 

Malm (1975) diskuterar motsvarigheten till vad vi benämner koncept, och skiljer 

på "the planning subject" och "the planning object". Det förra betecknar per

sonen i fråga och det senare likställs med hur denne interagerar med sin omgiv

ning. En mental process i personens "memory" (verklighetsuppfattning, värde

ringar och dylikt) styr problemdefinitionen och mål-medeluppställande för pro
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blemlösandet. Dessa, till en början övergripande och abstrakta mål och medel, 

transformeras över till en operationell nivå som i slutfasen leder till "action".^) 

Synen att planering utgår ifrån och handlar efter "mer eller mindre" rationella 

förutsättningar har inte fått stå oemotsagd. Betraktas en av planeringens vikti

gaste uppgifter vara att fungera som organisationens riktningsvisare inför fram

tiden samt att "bestämmandet" av denna riktning idealt sker med kreativa, ny

skapande och många gånger förutsättningslösa mentala och fysiska processer, 

kommer detta att stå i en bjärt kontrast till den från rationella beslutsmodeller 

deriverade planeringssynen. 

"Den beslutsteoretiska planeringsmodellen - den s k mål-medel-
modellen - föreföll tillämpbar även på mycket komplicerade ut
vecklingsförlopp, förutsatt att dessa ägde rum inom de ramar 
eller 'paradigm' som utgjordes av företagets existerande verksam
hetsfält och därmed huvudsakligen inom ramen för existerande 
organisationsstruktur och värdesystem. Däremot fungerade mo
dellen inte i samband med mer grundläggande förändringar av 
företagets verksamhet. Detta berodde inte bara på att man sak
nade kunskap om de nya områdena, utan också på att hela det 
etablerade systemet av relevanser och rationalitetskriterier, som 
är så nödvändigt för mål-medel-modellen, upphörde att gälla för 
sådana förändringar. Konsten att förstå och styra grundläggande 
förändringar tycktes i stor utsträckning hänga samman med be
grepp som krafter och motkrafter, spänningar och konflikter, 
makt och värderingar, ambitioner och ängslan, skapande och ut
övning." (Normann 1975, s 24) 

Hos varje enskild individ finns en uppsättning antaganden, värderingar, attityder 

etc som kan få avgörande inflytande för dennes agerande. Detta, den enskildes 

koncept, kan också ses som olika i bemärkelsen av benägenhet till förändring. 

Vissa personers normer och värderingar kan i dess helhet, eller delar härav, vara 

intimt förknippat med dennes totala personlighet och därmed vara svårför-

änderligt. Andra individer kan ha ett löst formulerat koncept där flexibilitets-

benägenheter är inbyggda i de grundläggande uppfattningarna. I en organisation 

där fler än en person är verksam bildar denna uppsättning av de enskildas kon

cept vad Normann benämner idésystemet. 
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"Några element som idésystemet vanligen innefattar är mer eller 
mindre medvetna uppfattningar om företagets roll och uppgift, 
antaganden om vad för slags organisatorisk struktur som är lämp
lig för att uppnå effektivitet i företaget, olika typer av mer eller 
mindre formella 'mål1, föreställningar om vad som utgör en effek
tiv ledarstil och vad som motiverar individer, etc." (Normann 
1975,s 30) 

Bland alla de enskilda "idéerna" i en organisation kommer en eller ett fåtal 

sådana uppsättningar att få avgörande inflytande över de andra. Normann kallar 

individer vars idéer får avgörande inflytande i organisationen "signifikanta ak

törer". Även Stymne (1970) har studerat formandet av de styrande idéerna i en 

organisation. Han benämner den grupp av personer som har det dominerande 

inflytandet "sway group", vilken han definierar som: 

"... a set of persons (or sometimes a single individual) that uses a 
certain organization as a tool. A sway group conceives of objecti
ves for the total activity of the organization, has the power to 
affect the decisions that govern the overall activity of the organi
zation and wants to influence the organization in accordance with 
its own objectives." (Stymne 1970, s 29) 

Samme författare gör även en koppling till planering och menar att betydelsen 

av "härskande" grupperingar accentueras vid strategiformuleringar. Strategiers 

övergripande uppgifter är ofta att fungera som en enande "anda" i en organisa

tion vilket åstadkommes genom förstärkning/förändring/byte av rådande attity

der, värderingar, normer etc. Dvs det finns en mängd idéer om planeringens 

värde, uppgifter och mål som genom olika processer formas till ett för organi

sationen mer eller mindre enhetligt planeringskoncept. 

"Sway groups influence the formulation of strategy in particular. 
The extent to which sway groups can dominate the formulation of 
strategy depends on the means of exercising power they have at 
their disposal. Their ability to influence strategy is also related to 
the degree of power it is necessary to exercise in order for the 
actions of the members of the organization to coincide with the 
values of the sway group. As a general rule, more power is needed 
the more the values of sway groups conflict with the values of 
members of the organization." (Stymne 1970, s 56) 
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Den makt dessa signifikanta aktörer har genom att deras idéer är dominerande 

har en tendens att vara stabil eftersom alla signaler från omgivningen tolkas 

och fqrstås mot händelser som tidigare inträffat. Det är först när miljökraven 

börjar urholka den dominerande koalitionens position som en omtolkning 

kommer till stånd och en organisatorisk svarsreaktion inträffar.^) 

Likaså Rhenman har behandlat värdesystemets betydelse dels för att förstå och 

kunna lösa organisatoriska problemställningar, dels dess funktion som en viktig 

sammanhållande faktor i organisationer. 

"Värdesystemet i en organisation omfattar de föreställningar om 
vad som är gott eller dåligt, önskvärt eller inte önskvärt, vilka 
styr beslutsfattandet i organisationen. Dessa föreställningar har 
flera viktiga funktioner. För det första möjliggör de en samord
ning av beslutsfattandet både mellan beslutsfattare och mellan 
olika tidpunkter. Värdesystemet tillgodoser också viktiga psykolo
giska behov hos organisationsmedlemmarna. Härav följer (vilket 
är en av de viktigaste satserna avseende organisationens värde-
system) att organisationsmedlemmarna försöker få värderingarna 
att överensstämma dels med sina egna värderingar, dels inbördes. 
Den del av värdesystemet som utgörs av överordnande värden på 
hög nivå i värdehierarkin skall här benämnas målsystemet." 
(Rhenman 1974 a, s 63) 

Förutom Rhenman har även Selznick funnit en intim koppling mellan organisa

tioners värdesystem och målsättningsfrågan. Denne författare understryker 

vikten av att ett införlivande av en organisations övergripande syften är en 

förutsättning för måluppfyllelse. Oavsett målformulering i formella eller infor

mella termer behövs system av medel som förutom traditionella administrativa 

instrument måste innehålla icke-tekniska sådana för att forma organisationens 

sociala karaktär. Processen när organisationen genomsyras av ett värdesystem 

benämnes institutionalisering och när detta är uppnått har "organisationsled

ningen" övergått till "institutionellt ledarskap". Selznick ser därvid den vikti

gaste uppgiften för det institutionella ledarskapet att vara upprätthållare av 

"institutionell integritet". 

"Ett företags integritet sträcker sig utöver effektivitet, utöver 
organisationens former och procedurer, tom utöver gruppsam
band. Integriteten förenar organisation och policy. Det är den 
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enhet som framträder när en speciell inriktning blir en så fast del 
av gruppens liv att den färgar och styr en mängd olika attityder, 
beslut och organisationsformer och gör det pä mänga erfarenhets-
nivåer. Uppbyggandet av en integritet är en del av vad vi här 
kallar för 'det institutionella införlivandet av syften1, och en av 
ledarskapets väsentligaste uppgifter är att försvara denna integri
tet." (Selznick 1968, s 126) 

Att ett visst strategiskt beteende inte är värderingsoberoende understryks även 

av Ackoff och Emery (1972) samt Ansoff (1978, 1979). På ett likartat sätt som 

att en organisation strävar efter vissa lönsamhetstal för verksamheten finns det 

mer eller mindre tydliga ambitioner för organisationens beteende. Ansoff be

nämner sådana normer och värderingar gruppens strategiska kultur. I en organi

sation kan därvid en viss kultur komma att dominera de övriga eller att den 

förhärskande organisationsstilen är en kompromisslösning mellan ett flertal 

olikartade inriktningar. Dessutom finns en tredje möjlighet, som Ansoff har 

funnit vara vanlig, vilken innebär att många olika kulturer lever i samexistens 

hos avdelningarna i ett företag medan den högsta ledningen har styrande in

verkan på formandet av en för det totala företaget gemensam kultur. För

hållandet att organisationer är att betrakta som multi- snarare än monokultu

rella framkommer också i andra studier men i allmänhet är mångfalden av ytt

ringar inordnade i en starkare kulturströmning som formar det huvudsakliga 

beteendet.^) 

Förekomsten av många kulturer i en och samma organisation har föranlett vissa 

forskare att ställa sig frågande till om det överhuvudtaget är möjligt att inord

na alla olikartade delkulturer under en överordnad sådan. Man pekar snarare på 

att i de motsattsförhållanden som kan råda mellan under-/motkulturer ligger en 

potentiell kraft som driver fram förändringar. För att undvika "negativa" för

ändringar krävs ett medvetandegörande vilket kan åstadkommas i formen av 

planeringsaktiviteter. Strategier som svar på dessa kan vara olika organisations-

utvecklingsprogram.^) 

Kulturfenomenet kan, som redovisats ovan, alltid i någon form tillskrivas en 

organisation. Emellertid råder det som synes delade meningar om hur detsamma 

skall uppfattas/förstås. Vi har för vår del utgått ifrån forskningsområdet strate-
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gisk planering i mindre organisationer och i den bakomliggande teoribildning 

som finns härvidlag uppfattat den mentala, individuella och kollektiva över

byggnaden som betydelsefull. Detta genom att planeringsföreteelsen inom sig 

bär på yttringar som är betingade av vad som kan benämnas kultur. 

Berg et al understryker den nära kopplingen mellan strategisk planering och kul

turfenomenet och skriver bl a: 

"Detta kräver, enligt vår åsikt, en ändrad syn på strategiska för
ändringar i organisationer samt ett delvis nytt 'språk' vad gäller 
att närma sig sådana förändringar i forskningsprocessen. Vi tror 
att det är väsentligt att vi frigör oss från sådana 'sterila1 strategi-
bestämningar som görs t ex med utgångspunkt från produkt- och 
marknadstermer. Istället bör vi vända oss mot 'flerdimensionella' 
concepts vilka även implicerar fenomen som 'organisationens 
livsstil', 'mänskligt kapital' etc." (Berg et al 1984, s 19) 

Det sätt varpå planering uppfattas, vad dess syften är, hur detta kommer till 

stånd, vad som är dess förtjänster och svagheter, vad som krävs av organisatio

nens medlemmar, dess framtidsinriktade fokus, dess inneboende funktion som 

förändringsinstrument, dess roll som maktfördelare m m speglar samtliga men

talt betingade aspekter och som vi här låter komma till uttryck i begreppet 

koncept. Planeringen via dess output - planen - fyller dessutom en viktig symbo

lisk roll i den process som legitimerar en kultur. 

"The symbolic ideal embodied in the plan provides a pattern 
around which people can orient " (Jelinek, Smircich och Hirsch 
1983, s 335)7) 

Why not be aware of what imagination does to plans? It changes 
them, often through an autocommunicational, selfenhancing pro
cess. A planned physical activity, e.g., building a new building, 
changes into someting else, into a heightened sense of goals. Even 
if the plan did not become true, someting else became true -
focusing of mind, goal seeking, enthusiasm." (Broms och Gamberg 
1983, s 490) 

Individerna eller aktörerna i planeringsprocessen får en central roll i samband 

med strategiska överväganden. Genom den uppsättning av attityder, värde
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ringar, tidigare erfarenhet m m som de olika individerna har formas det refe

renssystem för perception av verkligheten utifrån vilket olika beslut och hand

lingar växer fram. Så kan organisatorisk struktur och omgivning/miljö ses som 

produkter av individers tänkande och handlande likväl som att det omvända 

förhållandet kan gälla. Konceptet styr således den bild man har av sig själv och 

den situation man lever i samtidigt som denna också genom mentala utbytespro

cesser formar detsamma. På basis av den verklighet som frammanas hämtar 

därefter planeringsprocessen sin kraft. 

Den konceptuella komponenten i en organisation har således setts som betydel

sefull att beakta, inte minst i samband med planering. De inslag av värderingar, 

attityder m m som manifesteras i symboler, språk och riter innebär att frågan 

om organisationens inre egenskaper lyfts fram. Som Pettigrew (1979) visat inne

bär ett fokuserande på kulturföreteelsen att frågan om "organisering" lyfts i 

förgrunden. "Att organisera" har också påtagliga kopplingar till de uppgifter 

som i allmänhet tillskrivs planering.^) 

Som framgått under tidigare avsnitt präglas de mindre företagen i allmänhet av 

enkelhet i organisation och administration baserad på en hög grad av informali-

tet. Det föranleder oss att hävda att mycket av företagsledning i vid bemärkel

se baseras på olika kulturbaserade yttringar. Gemensam koncensus, ledarstil, 

interpersonella kontakter och klarhet i uppfattningen om företagets uppgifter 

skapar förutsättningar för en viss ström - koncept - som vidlåter mycket av de 

enskilda individernas och därigenom företagets handlande. Planering ingår under 

vissa situationer som en viktig del i denna strömning.®) Så anför Bamberger 

(1983 a) liksom även Gibb och Scott (1983) att strategiska processer försiggår 

inom en överordnad idébas vilken befodrar konformitet i beteendet oavsett om 

detta rör strategisk planering eller andra aktiviteter.^) 

6.1.2 Företagets resurser 

För att möjliggöra planering erfordras resurser i form av fysiska verktyg, admi

nistrativa rutiner, kunskap m m. Dessa stöttar, bearbetar, systematiserar och 

visualiserar den information som skall klargöra den aktuella situationen som 
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planeringsprocessen skall "förädla". Förutom rent fysiska verktyg t ex admini

strativa system, inryms här sålunda även de rutiner, den kunskap och erfarenhet 

som företagets intressenter kan aktivera för att driva olika planeringsakti-

viter.10) Resurser av denna typ kan med andra ord betraktas som en allmän 

ledningskapacitet som företag kan besitta. Ansoff et al. har som en av förut

sättningarna för en lyckad strategiförändring just diskuterat ledningskapacite

tens betydelse i sådana termer. 

"Management capability is developed (skills, knowledge, informa
tion, systems, structure, capacity, rewards) which is needed for 
successful formulation and pursuit of strategy." (Ansoff, Bosman 
och Storm 1982, s 7) 

Även Carlsson och Hansén (1983) har uppehållit sig vid fenomen som utgör vik

tigare element för att uppnå en struktur för strategisk företagsledning och 

menar att resurser enligt ovan har en avgörande betydelse för att åstadkomma 

beskrivningar av strategiska problem samt planering och problemlösning. 

Historiskt sett har också resurser getts en framträdande betydelse, vilket är en 

naturlig följd av den tekniskt-rationella ansatsen som präglat planeringsföre

teelsen. Det har inneburit att en stor del av utvecklingen kretsat kring tekniker 

varvid planer antas kunna bli producerade i processer där de materiella resur

serna i sig intar en framträdande plats. Anledningen till att den mer teknolo

giskt baserade planeringen kommit att dominera är sannolikt att: 

"most specific corporate planning, procedures, techniques, and 
tools come from the practice of operations research. In addition, 
Comprehensive formal planning systems have had only a limited 
success1. Several problems confront coperate planning because of 
these theories, techniques and implications." (Nadler 1978, s 68) 

Enligt den syn som Churchman (1968) redovisar ingår resurser som en bland 

flera faktorer vilka ger en utgångspunkt för studier av företag. Studeras en viss 

organisation menar författaren att dessa resurser finns innanför dess "gränser". 

Därmed avses att resurserna i fysisk bemärkelse innehålls i organisationen eller 

att det finns möjligheter för organisationer att nyttiggöra sig av externa resur
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ser. Med en reservoar av resurser i denna mening kan organisationen vidta spe

cifika handlingar och beroende på de aktuella handlingarnas karaktär kommer 

olika typer av resurser att krävas. 

Emedan resurser kan ses som de verktyg varmed ett företag handhar framtids-

inriktad information implicerar detta att resursernas fokus primärt blir de som i 

teoretisk bemärkelse brukar tillskrivas ett informationssystem. Utifrån Church-

mans definition av system: "a set of parts coordinated to accomplish a set of 

goals" (Churchman 1968, s 29) har Higgins avgivit en definition på management 

information system: 

"A system which provides each manager in the organization with 
the information he needs in order to take decisions, plan and con
trol within his particular area of responsibility." (Higgins 1980, s 
80) 

Enligt denna syn blir alltså nyckelfrågorna för ett "management information 

system" att förbereda beslutsfattande och att tillhandahålla planerings- och 

kontrollorienterade resurser i organisationen.^^-) 

Informationen får sin betydelse genom dess roll som förmedlare av dels de 

egenskaper som miljösituationen uppvisar dels företagsinterna sådana. Företag 

som lever i en situation som kännetecknas av en hög grad av turbulens sägs 

behöva tillskjuta resurser i termer av information, materiella styrmedel och 

kunskaper för att kunna hantera den strategiska osäkerheten. Scott diskuterar 

informationens betydelse för att reducera osäkerhet och menar att 

"Information theory tells how much one needs to know in order to 
proceed from a state of uncertainty to a state of certainty about 
the organization of a system." (Scott 1967, s 175) 

Grupperas informationen brukar detta vanligen ske utifrån funktionella grunder, 

t ex marknads-, produktions- och ekonomisk information, eller efter informa

tionsnivåer som strategisk - taktisk - operativ. Den senare grupperingen härrör 

från de i organisationsteorin vanligen förekommande indelningsgrunderna i hie

rarkier. Varje unik hierarkisk nivå förutsättes ställa speciella krav på infor
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mationssystemet och dess output.^-2) De planeringsmässiga motsvarigheterna 

har av bl a Anthony (1965) benämnts "Strategic Planning", "Management Con

trol" och "Operational Control" varav den förstnämnda har informationsmässiga 

kännetecken som ligger på en övergripande nivå. Miljöinformation samt över

gripande företagsdata är exempel på information härvidlag. På den "lägsta" 

nivån blir det i stället fråga om produktions- och logistiskt inriktade data, ad

ministrativ styrinformation etc. 

Emellertid anser vi att de exempel på klassificeringar av information och infor

mationssystem som redovisats ovan i alltför ringa grad beaktar den enskilda 

uppgiftsorienteringen. Beroende på uppkomna förändringar i företaget eller 

miljön påverkas även behovet av en viss uppsättning resurser och dessas utnytt

jande. Så kan under vissa situationer mer kreativa och innovativt baserade re

surser erfordras för att balansen mellan företaget och miljön skall bibe

hållas/uppnås medan det i andra fall kan krävas mer mekaniska och operativt 

betingade processer. Ur planeringssynpunkt är det därmed önskvärt att få en 

närmare koppling mellan information å ena sidan och de fysiska verktyg och 

immateriella förutsättningar å andra sidan så att dessa två länkas till plane

ringsspecifika delprocesser.^) T ex Dearden (1966) har genomfört en klassifice

ring av information med planeringens uppgiftsorientering i fokus. Denne har 

därvid diskuterat fem dikotoma grupper av information vilka är: 

- Action - Nonaction Information 

- Recurring - Nonrecurring Information 

- Documentary - Nondocumentary Information 

- Internal - External Information 

- Historical Information - Future Projection 

Som visats under tidigare avsnitt kännetecknas mindre företag av en betydande 

grad av multifunktionellt befattningsutövande, informella kommunikations-

mönster, flexibelt beteende i allmänhet etc. Den traditionella funktionsindel

ningen finns alltså inte eller sådana funktioner utövas på ett i relation till 

större företag annorlunda sätt. Hierarkiska nivåer i mindre företag kan inte 

heller direkt jämföras med motsvarande i stora företag. Sammantaget ger detta 
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en bild där en klassificering i Deardens termer, vilket utgår ifrån planeringsin

formation, kan synas mer ändamålsenlig när mindre organisationer studeras.^) 

6.1.3 Företagets organisation 

De organisationsanknutna krav och restriktioner som samhället ställer på före

tagandet kommer främst till uttryck genom den associationsformsinriktade lag

stiftningen. I denna regleras förhållanden som rör ansvarighetsfrågan, kapital

bildningen, succession, bolagsorgan, beslutsfattande och informationsskyldighet. 

Lagstiftningen kring dessa förhållanden är allmängiltigt hållna, dvs man har i 

huvudsak valt att utforma lagregler som ej tar hänsyn till företagens olika ka

raktär. Detta ramverk kan ses som en del av organisationens omgivning och 

brukar benämnas värde- eller allmän samhällsmiljö.15) 

Det står sålunda det enskilda företaget relativt fritt att utforma sin egen orga

nisation så att det på bästa möjliga sätt kan lösa sina primära uppgifter. Därvid 

har frågor kring organiserandet kommit att utgöra ett centralt fenoment efter

som man genom olika strukturella arrangemang söker skapa en total organisa

tion som i någon bemärkelse skall vara så effektiv som möjlig. Detta har också 

under en lång följd av år upptagit intresse inom den företagsekonomiska forsk

arvärlden. 

Tidiga organisationsorienterade skolbildningar betonade framför allt interna 

strategiska principer för att uppnå ett planerat beteende i organisationen. Stra

tegiernas direkta effekter blev utvecklande av styrsystem och dessa användes 

så gott som uteslutande för intern kontroll av verksamheten. Taylor (1916) är 

något av en galjonsfigur för denna skola och han förordade bl a specialiserade 

arbetsmoment med små inslag av samarbete mellan befattningshavare.^) Del

vis som en reaktion på de dysfunktioner ett anammande av den renodlade tay-

lorianismen skapade växte den s k Human Relations-skolan fram vilken betona

de alternativa former för arbetsorganisation.-^) 

Under 1950-talet, med vissa trevande försök i England redan under 40-talet, 

kom i samband med en stegrad teknologisk utvecklingen den Socio-tekniska 
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skolan. Budskapet var här att identifiera de villkor som gäller fo*' att på bästa 

sätt matcha tekniska och sociala system. Det gällde alltså att optimera inte 

bara det tekniska systemet utan också den sociala organisationen och i skandi

navisk arbetsorganisation har de praktiska tillämpningarna tagit sig formen av 

försök med bl a självstyrande organisationsformer och arbetsrotation.18) 

De ambitioner att söka arbeta fram bestämda rekommendationer för hur orga

nisationer bör vara uppbyggda, vilket kännetecknade de "klassiska" organisa

tionsteoretikernas arbeten, ersattes under mitten av detta århundrade med en 

syn som primärt tog sikte på hur organisationer faktiskt fungerar. Så växte en 

mer markant inriktning fram som satte organisationers beslutsfattande i cent

rum och perspektivet vidgades alltmer till att söka kunskap om de mekanismer 

som håller samman och får en organisation att fungera.^) 

Den öppna systemsynen, där företaget bl a förutsättes kopplat till en handlings

miljö via olika utbytesprocesser, ledde vidare fram till teorier och kunskap om 

nödvändig situationsanpassning. Detta contingency-tänkande har sitt ursprung i 

att en organisations struktur skall utformas så att vissa betingelser som miljö

förhållanden, teknologi och storlek beaktas. Man kom därmed att betona olika 

interna systems betydelse för anpassning av företaget till de situationella be

tingelserna.^) Denna förändring av synsätt - från ett företrädesvis internt 

perspektiv till ett omgivnings-/miljörelaterat - kan sägas återspegla föränd

ringen i synen på företaget och dess roll i samhället. Från att tidigare täm-

lingen ostört och frikopplat kunnat verka i sin miljö har företagen i ökad om

fattning kommit att inlemmas och utgöra en viktig beståndsdel i det alltmer 

komplexa samhället. 

Den s k "contingency teorin" har i detta sammanhang av många setts som viktig 

emedan denna teori skall integrera tidigare klassiska teorier om företagsledning 

med senare beteendevetenskapligt inriktade dylika. Omfattande forskning med 

denna ansats har även bedrivits där problemområdena varierat. T ex har organi

sationsutformning, individers beteende och ledarskapsfrågor penetrerats med en 

sådan ansats men även strategiskt och planeringsmässigt närstående områden 

har medtagits.21) Karaktäristiskt för de relativt mångtaliga arbeten som ut
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förts där contingency teorin sammanlänkats med strategisk planering är att den 

empiriska kopplingen i den övervägande majoriteten av dessa ej är påtaglig.22) 

Företrädare för mindre företag har i detta sammanhang även de efterlyst större 

insatser för att analysera relationen mellan planeringssystem och den kontext 

som föreligger. Behovet av sådana ansatser motiveras av att de egenskaper som 

vanligtvis tillskrives planeringssystem, som olika nivåer vad gäller t ex formali-

sering, specialisering och centralisering sägs vara avhängiga den interna och 

externa miljön. Bland sådana i miljön bestämmande faktorer finns förutom t ex 

branschens grad av komplexitet och dynamik även företagsstorleken i sig och 

sådana för mindre företag interna nyckelkaraktäristika som ledarstil.23) 

Företagets struktur betonas således och dess koppling till strategi har också 

påtalats. Så fann Chandler (1962) i sin forskning, där organisationsstruktur och 

marknadsförhållandena studerades, att strukturen är en följd av den strategi 

som företaget bekänner sig till. Förhållandet att vissa strategier verkar styran

de på strukturen har emellertid varit utsatt för prövning och t ex Normann 

menar att en mer modifierad inställning till denna relation bör intas. Det om

vända förhållandet ses av denne som minst lika riktigt genom att den existeran

de verksamheten och strukturen leder 

"... till att vissa typer av idéer och embryon till nya verksamhets
grenar 'automatiskt1 genereras, vilket starkt påverkar vilken stra
tegi som är önskvärd eller möjlig att formulera." (Normann 1975, 
s 21) 

Oavsett om strategin är en följd av befintlig struktur eller tvärtom, så under

stryks förhållandet att dessa två fenomen är relaterade till varandra. Frågan 

om organisering, dvs formandet och utformningen av en struktur, blir därvid en 

relevant dimension att beakta när företeelsen planering studeras.24) 

Med organisation i betydelsen att organisera avses således de mekanismer som 

har till syfte att skapa strukturer och processer som gör det möjligt att bedriva 

verksamheten på ett effektivt sätt. Strukturen kan därvid betraktas som medel 

för att uppnå vissa bestämda avsikter. 
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"Structure is a means for attaining the objectives and goals of an 
institution." (Drucker 1974, s 52) 

Organisationers design har ägnats stor uppmärksamhet i forskningen och olika 

komponenter har identifierats. Sä anger t ex Child (1977 b) dessa bestå av allo

kering av uppgifter och ansvar till individer, utformade av ett formellt ramverk 

för rapport- och ordervägar vilket inkluderar ett fastläggande av antalet hierar

kier och kontrollspannens storlek, "klustrande" av sektioner och enheter till en 

organisatorisk helhet, fördelning av auktoritet, utformning av kommunikations

system samt utvecklande av system för individernas rollbeteende och belö

ningar. 

Att organisera innebär således att man via ett antal strukturkomponenter anger 

de förutsättningar och mekanismer som gör det möjligt att bedriva en verksam

het pä ett effektivt sätt. I allmänhet kan organisatorisk utformning sammanfat

tas i några viktigare aspekter som skall beaktas.25) pör det första erfordras en 

organisatorisk ram för verksamheten i stort vilken benämnes basstruktur. Denna 

tar fasta på hur arbetet är fördelat inom organisationen och hur samordningen 

därav kommer till stånd. Basstrukturen återges vanligen i termer av organisa

tionsscheman, funktionsbeskrivningar m m. 

För det andra är det nödvändigt att förse organisationer med ett ramverk som 

föreskriver vad som förväntas av medlemmarna i deras roller. Detta sker genom 

utformande av ett antal funktioner ("operating mechanisms") som kan ta sig ut

tryck i stående order, manualer, regler och procedurer, vilka har till uppgift att 

stötta basstrukturen. Informationssystem, kontrollprocedurer och belönings

system är exempel härpå. 

Slutligen erfordras att organisationen förses med en uppsättning beslutsmeka

nismer, vilka tar fasta på att skapa nödvändiga förutsättningar för att organisa

tionen inom sig skall kunna påverka under vilka betingelser man vill existera. 

Informationsinsamling - utvärdering, transformering av data till relevanta be-

sluts-/planeringsunderlag är exempel på några dimensioner som dessa "arrange

ments for relevant intelligence" skall ta hänsyn till. 
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"The allocation of responsabilities, the grouping of functions, 
decision-making, co-ordination and control - all these are funda
mental requirements for the continued operation of an organiza
tion." (Child 1977 b, s 9) 

Emellertid tycks det vara så att en beskrivning av organiserandet i termer av 

basstrukturer och funktioner inte är tillräckligt för att helt fånga in struktu

rella fenomen. Man menar att åtminstone basstrukturbegreppet bör behandlas 

försiktigt och söka relatera detta till de aktuella förhållanden som företag ver

kar i. Lorsch (1970) menar att diskussioner kring organisationers basstruktur bör 

kompletteras med begreppen differentiering och integrering för att därigenom 

komma bort från att "allt beror av allt".26) 

Beroende på strukturens utseende kan en klassificering och typologisering ske. 

Den vanligaste indelningen inom vår ämnesdisciplin på detta är som tidigare 

nämnts urskiljandet av strukturtyperna mekanisk, organisk, byråkratisk och 

matrisorganisation. I detta fall har strukturklassificeringen omgivningssituatio-

nella kopplingar i så motto att en "bästa" struktur givet situationen antas exi-

stera.27) 

Dock är det inte nödvändigt att relatera organisationsmönster till miljösituatio

nen för att nå fram till en typologisering av företagsorganisation. Sjöstrand 

(1973) har undersökt företag med förhållandevis likartad verksamhetsinriktning 

(byggnads-och anläggningsverksamhet) vilket gör att omgivningsbetingade fak

torer inte utgör någon primär grund för den av honom utvecklade organisations

typologin. I sin undersökning studerades 38 svenska byggföretag och på basis av 

dessa fann Sjöstrand att åtta olika typer kunde urskiljas. Fyra av dessa kan 

betecknas som vanliga eller "äkta" medan resterande fyra typer karaktäriseras 

av författaren som "udda". De "äkta" organisationstyper som Sjöstrand fann var 

den komplexa, den produktionscentrerade, den specialiserade och den ointegre

rade företagsorganisationen. 

Vid sidan av att karaktärisera en organisation i strukturella termer kan ett 

processuellt perspektiv anläggas. De båda företeelserna struktur respektive 

process skall därvid ses som två olika sätt att beskriva ett visst fenomen. En 
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strukturell beskrivning ger en statisk bild medan den processuella motsvarig

heten försöker fånga in ett händelseförlopp över tiden. 

"En strukturell beskrivning ger en, visserligen statisk, bild av 
verkligheten. En sådan bild blir konserverande och ointressant om 
den utgör hela beskrivningen. Om den däremot används som en 
förutsättning för processerna, påverkande och påverkad av dessa, 
fyller även en strukturell beskrivning sin plats. För att sedan 'fylla 
i1 strukturerna får man börja med en beskrivning och analys av 
processtrukturer, dvs det, åtminstone på kort sikt, bestående 
mönstret för relationerna mellan elementen (inom och mellan 
system)." (Holmquist 1980, s 154) 

T ex Thompson (1967) har utvecklat en föreställning med fyra olika situationer 

under vilka beslutsprocesser äger rum. I samma termer har Axelsson och 

Rosenberg (1976) och samme Axelsson (1981) diskuterat samspelet mellan be

slutssituationer och beslutsprocesser. Så skiljer man på fyra olika typer av be

slutsprocesser som svarar mot den klarhet eller oklarhet som karaktäriserar 

mål-medel-uppsättningen i en beslutssituation. De fyra beslutsprocesserna be

nämnes därvid synoptisk, analytisk, socio-politisk samt inkrementell. 

Andra författare har i sina studier över processer som organisatoriskt fenomen 

vidgat perspektivet utöver att enbart gälla beslut och de uttryck dessa tar sig 

givet en viss situation. Intresset fokuseras i stället till hur organisationen som 

helhet kan karaktäriseras med avseende på hur den genomför och samordnar 

strategiska beslut.28) 

Miller och Friesen (1978, 1980) samt Miller (1981) har ägnat betydande forsk

ning åt att identifiera sådana processuellt baserade organisationskaraktärer 

("archetypes"). Beroende på hur adaptiva processer växer fram via samspelet 

mellan strategiska processer, omgivning och struktur har ett flertal "typer" 

identifierats. "The stagnant bureaucracy", "the dominant firm" och "the adap

tive firm" utgör beteckningar på några huvudtyper dessa författare funnit. 

Mintzberg (1978) har genomfört en grov indelning av planeringsteorin i tre olika 

grupper vilka skilts åt med avseende på det synsätt respektive grupp anlägger 

vad gäller organisatoriska flöden och processer. "The Planning Mode" känne
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tecknas härvid av processer med en hög formaliseringsgrad där en klar mål-

medel-situationen föreligger. Den andra teorikategorin benämnes "The Adap

tive Mode" vilken beskriver beslutsfattandet som en process med mänga delta

gare där dessas motstridiga mål leder till en förhandlingsprocess och ett flöde 

av "incrementella" och delvis motstridiga beslut. Slutligen kallas många av den 

samtida managementlitteraturen "The Entrepreneuriel Mode" där makten är 

koncentrerad till enstaka individer vilka utifrån en vision om framtiden fattar 

"djärva" beslut. 

Miles och Snow (1978) fann i sin studie över organisationstyper, där ansatsen tar 

fasta på adaptiva processer, att fyra sådana typer kan särskiljas. Var och en av 

dessa representerar olika sätt att genomgå den adaptiva cykeln. Tre av dessa 

typer betecknas som stabila och benämnes "Defender", "Analyzer" och "Pro

spector" medan en fjärde - "Reactor" - betraktas som instabil. Stabiliteten 

syftar på förhållandet att valet av strategi och därtill utformad organisatorisk 

struktur är i överensstämmelse med varandra. De tre typerna enligt ovan ut

trycker därvidlag olika strategier för att nå dithän. 

Relationen mellan strategi (som resultat av planering) och organisatoriska 

strukturer och processer har således dokumenterats i flertalet forskningsar

beten. Betydelsen av att söka samstämmighet mellan dessa företeelser har ut

tryckts liksom att någon av strategi eller struktur kan dominera hela skeendet. 

Det organisatoriska arrangemang ett företag väljer att arbeta under kan ses 

som uttryck för de krav som verksamheten ställer med avseende på externa 

likväl som interna betingelser. Så formas och definieras, genom de utbytespro

cesser företaget har med sin omgivning, de kommersiella villkor under vilka 

man har att arbeta och dessa ställer krav på produkterna/tjänsterna i termer av 

pris, kvalitet, substituerbarhet m m. Genom att bygga upp en organisation på 

ett visst sätt kan företaget leva upp till de förväntningar och krav som miljön 

ställer. Det kan gälla organisering för effektivitet, produktutveckling, innova

tion och marknadspenetrering. Således påverkar miljön företagets val av struk

turella lösningar vilka skall ses som ett sätt att skapa överensstämmelse. 
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Samtidigt kan också en viss organisatorisk struktur bidra till att forma det be

teende som företaget utvecklar via sin relation till miljön. Nya produkter, ny 

teknik och nytt marknadsagerande kan ses som effekter av en alternativ organi

satorisk lösning vilket kan påverka och förändra miljöbetingelserna. Sä kan 

strukturella arrangemang ibland föregå en förändring i miljön likväl som den 

kan vara en motsträvig anpassare till densamma. Eftersom planering syftar till 

att beakta hela företagets situation i relation till sin handlingsmiljö blir det 

betydelsefullt att betrakta organisationen som helhet där denna verkar som en 

komponent vilken utgör en planeringsmässig kontext inom vars ram planerings-

inriktade processer sker. 

6.2 Planeringens egna villkor 

En organisations existens är baserad pä någon form av utbyte med en viss hand

lingsmiljö. Planeringens primära uppgift är att åstadkomma sådana processer 

som leder till att relationen mellan företag och miljö vidmakthålls och/eller 

förbättras. Den aktuella organisationen har i föreliggande arbete valts att stu

deras i termer av ett planerande system med de planeringsrelevanta komponen

terna koncept, resurs och organisation. Inom denna yttre ram sker således de 

egentliga planeringsprocesserna, vilka vi här vill beskriva och sammanfatta i 

termer av planeringens egna villkor/förutsättningar. 

Strategisk planering brukar uttryckas genom att i definitionens form verbalt 

söka fånga in dess inre väsen. Är syftet att skapa klarhet om planeringens sub

stans och innehåll krävs emellertid ytterligare steg. Wildavsky (1973) och 

Mintzberg (1981) understryker behovet av att skapa klarhet om vad planerings-

begreppet i en aktuell situation står för och detta kan endast ske genom någon 

form av teoretisk operationalisering. Flertalet författare har också arbetat i 

denna riktning och utifrån sina respektive syften lyft fram olika komponenter 

eller delaktiviteter som de anser bör utgöra grunden för den totala planerings

processen. 

Så återfinns i planeringslitteraturen rikhaltiga exempel på hur planeringen åter

ges och tolkas via utvecklandet av "planning issues"29), "planeringsfaktorer"^), 
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"subsystems"^), "basic activities''^^ "essential dimensions"^) etc. Även i 

föreliggande arbete har vi funnit det lämpligt att bryta upp företeelsen plane

ring och avhandla den i termer av olika delförlopp. Med ledning av de litte

raturstudier som genomförts och vår empiriska förföreståelse har med hänsyn 

till vald förstoringsnivå tre faser eller förlopp särskiljts. Dessa har benämnts 

orienteringsförlopp, mälsättningsförlopp och handlingsförlopp. 

6.2.1 Planeringens orienteringsförlopp 

Som framgått av den teoretiska genomgången som presenterats tidigare poäng

teras betydelsen av informationsinriktade aktiviteter som en av grunderna för 

planering. Processer med detta som huvudinriktning har i föreliggande arbete 

sammanförts under benämningen orienteringsförlopp. 

Detta förlopp syftar således i första hand pâ de processer som har till uppgift 

att klargöra olika handlingsförutsättningar. Man kan säga att denna fas söker 

positionera företaget i förhållande till sin miljö. I en parallell till tidigare av

snitt kan detta förlopp motsvaras av omgivningsanalys och intern värdering. Här 

är avsikten att kännedom om den egna nuvarande och framtida situationen skall 

försöka uppnås. Skapandet av olika förutsättningar och underlag sker genom 

informationsinriktade processer, dvs insamling, bearbetning, analys och 

sammanställning av data. Källorna för informationen står dels att finna externt 

där faktorer av ekonomisk, teknologisk, politisk och social natur bildar utgångs

punkt, dels internt där fysiska tillgångar, mänskliga resurser, värderingar m m 

utgör basen.^) 

Informationssystemet i vid bemärkelse får således en central roll. Vi tänker här 

inte enbart på de fysiska resurser som företaget förfogar över för att tillgodose 

sitt informationsbehov utan även enskilda befattningshavares kopplingar (kon

taktmönster) till externa komponenter i miljön utgör en väsentlig del inom 

orienteringsförloppets ram. Aguilar sammanfattar dessa strategiska informa

tionsprocesser i termen "scanning" med vilken denne avser aktiviteter som 
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"could range from gathering data in the most deliberate fashion -
as by an extensive market research program - to undirected con
versation at the breakfast table or the chance observation of an 
irate housewife throwing your product into a trash barrel." 
(Aguilar 1967, s 18) 

Avsökningen av den omgivande miljön samt en inträngande analys av interna 

förhållanden ger grunden för den information som via olika bearbetnings- och 

sammanställningsfaser krävs för att planeringsmässigt klara av de krav pä för

ändringar som situationen ställer pä organisationen. Information och informa

tionsbehandling är således starkt relaterad till planering.35) 

6.2.2 Planeringens mälförlopp 

Vad gäller planeringsprocessens totala inriktning ses den idealt som en funktion 

av de krav som situationen i termer av miljörelationer ställer. Härigenom for

mas de drivkrafter eller motivatorer för planering som vägleder processerna. Vi 

har i föreliggande arbete valt att sammanfatta de olika processerna kring pla

neringens drivkrafter i termen planeringens mälförlopp.36) 

Målens centrala betydelse för beskrivning och förståelse av en organisations 

agerande är omvittnad och man menar att en organisation knappast skulle kunna 

existera om inte förekomsten av något överordnat och gemensamt mål existe

rade.^) Förtjänsten av dessa sägs ligga i den kraftsamling som förutsätts ske 

för att nå eftersträvade mål. Det implicerar i sin tur ett handlingsprogram där 

strategier anges genom vilka måluppnåendet möjliggörs. Mål får således en 

styrande effekt på planeringsprocessen. Målformulering med efterföljande pla

nering kan i detta fall ses som en rationell beslutsorienterad process vars syfte 

är att värdera och välja "det bästa" handlingsalternativet för att uppnå efter

strävade mål. 

Utifrån synsättet att planeringen vilar på rationella grunder där målformule

ringar spelar en central roll har teknikbaserade och formellt uppbyggda struktu

rer för planering vuxit fram. Enligt dessa föreskrivs det bästa sättet att genom

föra planering. Resursanknytningen blir här stark i och med att aktiviteterna 
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förutsätter betydande informationsbehandling där analyserna ofta är kvantita

tivt inriktade. I förlängningen har detta synsätt inneburit framväxten av datori

serade system och utvecklade sofistikerade administrativa rutiner.^^) 

Alternativet till den mâlstyrda planeringen är en planering som frigör sig från 

bindningar till mål och låter planeringsverksamheten vara allomfattande, såle

des inkludera målformulering samt utvecklande av strategier och konsekvensbe

dömningar för en eftersträvad framtid för organisationen. Organisationens si

tuation bestämmer den riktning som krävs för att uppnå önskad kurs. De aktiva 

och dynamiska inslagen i planering betonas och skjuts i förgrunden varvid målen 

växer fram under planeringsprocessens gång. Planering är enligt denna syn över

ordnad måluppställande. Denna typ av planering kallas för planering utan mål 

men även beteckningen "Directional Planning" används för att understryka det 

processuella inslaget.^) Normann (1975) uttrycker motsvarande tankegångar 

där planeringen utmärks av att man inte formulerar mål i form av framtida 

tillstånd utan söker skapa en vision av vad detta kan vara. Därefter omprövas 

denna vision i takt med organisationens utveckling över tiden.^O) 

Rhenman (1974 a) har som tidigare framgått klassificerat organisationer utifrån 

den måluppsättning som de kan tillskrivas. Författaren arbetar här med två 

målbegrepp där det ena har sin huvudfunktion i att täcka in föreställningar om 

önskvärt framtida strategiskt läge. Denna typ av mål benämnes inre eller stra

tegiska mål och de individer som formulerar dessa betraktas som organisatio

nens strategiska ledning. 

Det andra målbegreppet är relaterat till uppfattningar om önskvärda effekter 

av organisationens verksamhet på sin handlingsmiljö, och benämnes yttre eller 

institutionella mål. På motsvarande sätt som ovan svarar en eller ett antal 

individer för postuleringen av dessa föreskrifter och föreställningar, och de 

benämnes organisationens institutionella ledning. 

En organisations förhållande till relationen mål-planering ses således som be

roende av den aktuella situationen. Därmed förstås att en organisation under 

växlande betingelser också idealt söker anpassa sin syn på relationen mål-plane
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ring samt målansatsen i stort. Så kan planering mot klart angivna mål antas 

mera lämpad när omgivningen är relativt stabil och förutsägbar. Om däremot 

miljöturbulensen är betydande kan det däremot vara lämpligt att släppa fixe

ringen till mål och i stället verka mer processinriktat. 

Den situation som företaget verkar i får således betydelse för möjligheten att 

fastställa en lämplig mål-medel-uppsättning. Beroende pä klarhet respektive 

oklarhet därom förutsättes strategiska processer utvecklas olika. Den allmänna 

"stil" företaget kännetecknas av vad gäller dess förhållande till strategiska pro

cesser är således viktiga att beakta i samband med diskussioner om drivkrafter 

och därmed målförloppet. 

6.2.3 Planeringens handlingsförlopp 

Med planeringens handlingsförlopp avses de delprocesser som leder fram till att 

en tänkt planeringsloop är genomlöpt och en ny sådan kan ta sin början. Hand

lingsförloppet avser således de exekutivt inriktade delsystem som skall skapa 

erforderliga aktionsprogram. Detta förutsättes ske genom olika organisatoriska 

processer. Vilka allmänna egenskaper och särdrag dessa har är beroende av den 

överordnade organisation som företaget i sin helhet utmärkes av.^D 

Handlingsförloppet kan således stöttas eller omgärdas av olika rutiner och re

geluppsättningen som anger vad som skall utgöra förloppets "produktion" och 

under vilka former detta skall ske. Genom allmänna organisatoriska principer 

som klargörande av ansvarsfrågor, fördelning av uppgifter och resurser, utveck

lande av urvals-, värderings- och beslutsmekanismer m m skapas en grundstruk

tur för lösande av handlingsförloppets uppgift.^^) 

En organisatorisk struktur brukar vanligtvis uttryckas som mer påtagliga och 

reglerade fenomen vilka skall "bära" företaget och dess medlemmar mot upp

ställda mål. Dylika uppfattningar av strukturbegreppet leder ofta till en defini

tion av gränslinjen mellan formella och informella organisationstyper. I stället 

för att koppla formalitetsaspekten enbart till den synliga regleringen av organi

sationens beteende har vi ansett att denna fråga snarare bör betraktas utifrån 



117 

en dimension som beaktar önskvärdheten av ett visst agerande, Alla organisa

tioner behöver både stabilitet och förändring och den eftersträvade balansen 

dem emellan ställer varierande krav på ett mer reglerat eller "informellt" be

teende. Sanktionerar organisationen som helhet ett mer fritt agerande för dess 

intressenter, vilket t ex kan anses motiverat under en genomgripande föränd-

ringsprocess, kan alltså de därtill svarande handlingarna ses som en typ av for

mellt beteende. Eftersträvar och inympar en organisation i stället sanktionsme

del för ett stabilt och icke-föränderligt livsmönster blir ett friare agerande från 

medlemmarnas sida att betrakta som informellt.^) 

Yttre och inre miljöers krav på organisatorisk stabilitet och föränderlighet kan 

också kopplas till frågan om centralisering respektive decentralisering. Merpar

ten av planeringslitteraturen och tillämpningen av de teorier som där är utveck

lade ser planering som en aktivitet som förbehålles ett fåtal individer i en orga

nisation. Utifrån organisationsteoretisk kunskapsuppbyggnad har en centralise

rad planeringsideologi växt fram. Planering har likställts med andra uppgifter 

som företaget skall klara av inom ramen för de idéer om den vetenskapliga 

företagsledningen som framfördes i början av detta sekel.^4) 

Uppgiften kan som framgått tidigare variera, men ett framtagande av en plan 

eller uppsättning planer, initiera och stötta implementering samt svara för en 

kontinuerlig uppföljning är de huvudelement som definierar densamma. Beroen

de på hur uppgiften tar sig uttryck kan man i detta sammanhang tala om före

komsten av olika "mallar" eller "teorier" för hur planering skall bedrivas. Dessa 

klargör vad som skall tas fram i termer av strategiska, taktiska och operativa 

planer, vilka krav på formell dokumentation som ställs härvidlag, hur förankring 

i den övriga organisationen skall ske, hur implementering och uppföljning skall 

tillgå etc. Sammantaget ger detta en visuell bild av planeringsprocessen, den 

som i allmänhet blir påtaglig och synlig i en organisation. Dessa förhållanden 

har också ägnats betydande intresse från forskarhåll över åren.^5) 
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6.3 Planeringens villkor i dess kontext - föreställningsramen i 

sammandrag 

Ett genomgående drag i vår syn pä planering har varit ambitionen att söka sätta 

in enskilda planeringsaktiviteter i ett företagsmässigt sammanhang. Man kan i 

detta fall tala om en planeringsrelevant kontext som anger förutsättningar, ra

mar, inriktning m m för den planeringsprocess som äger rum. Omgivningen har 

som tidigare framgått diskuterats i termer av handlingsmiljö och organisationen 

som ett planerande system. Handlingsmiljön får härigenom uttrycka de yttre 

villkor som planeringen har att beakta medan organisationen som planerande 

system får återge de interna förhållandena. Genom detta kan olika planeringsin

riktningar eller stilar analyseras och diskuteras vilket leder till att en ökad 

förståelse för planering i företag kan uppnås. 

6.3.1 Företag lever alltid i en miljö 

En organisations existens baseras alltid på ett utbyte med en viss handlings

miljö. Denna relation mellan organisation och miljö är vidare inte permanent 

till sin natur utan kräver kontinuerliga modifieringar för att gynnsamma utby

tesprocesser skall kunna bibehållas. Behovet av korrigeringsåtgärder som en 

organisation måste vidta är beroende av vilka allmänna egenskaper miljösitua

tionen uppvisar. Under vissa betingelser, där miljön endast långsamt och förut

sägbart förändras, kan en viss relation vara tillfyllest under en längre tidspe

riod. Under andra perioder, när miljösituationen utmärkes av betydande tur

bulens ställs kravet att organisationen ständigt måste arbeta med att bibehålla 

en positiv relation. Miljön stör ständigt sönder den etablerade relationen.Slut

satsen blir att planering kan uppfattas som det interna medel en organisation 

förfogar över för att hantera sina utbytesprocesser visavi miljön. 

6.3.2 Företagets planeringsrelevanta komponenter 

Studeras ett företag utifrån den systemiskhet som organisationen uppvisar blir 

studiesyftet avgörande för systemkomponenternas innehåll, systemstrukturen i 
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stort samt systemets funktionssätt. Står planering och planeringsbeteende i 

fokus för forskningsinsatserna skall detta forma systembegreppens definitioner. 

I ett företag finns det alltid en mental bas som är en förutsättning för hand

lande överhuvudtaget. Den för planering relevanta mentala basen har här be

nämnts koncept och finns i mer eller mindre explicit form hos en organisations 

samtliga medlemmar. Genom olika processer utkristalliseras ett eller flera 

konceptuella system vilka ligger till grund för företagets planering. Förutom de 

mer mentala underliggande dimensionerna som konceptet ger uttryck för er

fordrar planering både materiella och immateriella resurser. Här avses såväl 

fysiska och administrativa system för företagsstyrning som kunskap, förtrogen

het och utbildning som har anknytning till planering. Slutligen ses planeringens 

organisation som det sätt varpå det, genom individerna formade konceptet och 

genomförda investeringar i planeringsresurser, slutliga systemet för framför-

hållning formas. 

Nedan visas de tre aktuella komponenterna som återger företaget betraktat 

som ett planerande system. 
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Figur 6.1 Företaget som ett planerande system. 

Koncept 

Resurser Organisation 

Alla de tre komponenterna som bygger upp modellen av företaget betraktat som 

ett planerande system kan vara av direkt respektive indirekt natur visavi plane

ring. En direkt planeringskomponent kännetecknas av att den antingen har till

skapats exklusivt för planeringsändamål eller att det yttersta syftet med denna 

är planering men att det även finns alternativa användningsområden. Exempel 

på direkta komponenter för planering kan vara ett företags affärsidé, utbild

ningsinsatser i strategisk planering och investeringar i teknikbaserade plane

ringsinstrument. A andra sidan kan allmänna administrativa rutiner, organisato

riska principer och ledningsstil utgöra egenskaper hos ett företag som indirekt 

är relaterade till planering. 

Vidare har varje företag en unik kombination av de tre komponenterna. Ett visst 

företag kan inneha en välutvecklad konceptkomponent i form av artikulerade 

tankar och värderingar om planering medan en motsvarande "kapacitet" vad 

gäller organisation och resurser inte återfinns. Planering av typen "i huvudet på 

en företagsledare" är exempel på en sådan konceptuell planeringsstil. A andra 

sidan kan en planering finnas som förlitar sig på organisationens och/eller resur

sernas inneboende automatik. Med angivande av fasta administrativa rutiner, 

tekniska hjälpmedel, metodiska procedurer o dyl produceras planer utan löpande 

inblandning av konceptkomponenten. 
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Förhållandet att ett företag har vad som i exemplet ovan angavs som konceptu-

ell planeringsstil behöver inte nödvändigtvis innebära att de andra komponen

terna saknas. Snarare bör det tolkas så att samtliga tre komponenter inte be

höver ha lika stor betydelse. En organisation kan, givet situationen, ha sin 

tyngdpunkt mot någon av komponenterna koncept, resurs eller organisation. 

6.3.3 Planeringsprocessen 

Inom ramen för organisationen betraktad som planerande system utförs den 

planering som skall utgöra svaret på miljöns krav. För att en sådan meningsfull 

planering skall kunna ske krävs att ett antal medvetna processer äger rum i 

organisationen. Vi har i föreliggande arbete valt att sammanföra dessa under 

tre huvudförlopp. 

Det första förloppet har sin huvudsakliga inriktning mot informationsbearbe-

tande processer vilka syftar till att klarlägga handlingsmiljöns och organisatio

nens nuvarande position och framtida utveckling. Detta skapar grunden för 

verksamhetens fortsatta inriktning i termer av olika strategier och dessa pro

cesser innefattas här i planeringens orienteringsförlopp. 

En organisation kan alltid sägas ha mål för sin verksamhet. I de fall då dessa är 

explicita får de inverkan på den planering som skall exekveras. Mål föregår i 

detta fall handling. I andra situationer existerar inget explicit mål utan en 

framväxt av måluppsättningar sker parallellt och inom ramen för planeringspro

cessen. Handling kan här sägas föregå mål. Hur mål och planering förhåller sig 

till varandra innehålls i processen planeringens målförlopp. 

Slutligen pågår en mer direkt "produktionsprocess" som tar fasta på att ut

veckla ett program som skall uppfylla de slutliga krav som organisationen 

ställer. Vilka strukturer som planeringsmässigt utvecklas, vilka processer som 

uppmuntras, vilka allmänna egenskaper som handlingsprogrammen uppvisar 

återspeglar organisationens exekverande svar för att uppfylla planeringens am

bitioner. Dessa processer benämnes här planeringens handlingsförlopp. 
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En förenklad figur över planeringens olika förlopp och dess inbördes relation kan 

ta följande form. 

Figur 6.2 Planeringens interrelaterade förlopp. 

Orienterings-
förlopp 

Handlings
förlopp 

Mål
förlopp 

Någon sekventiell ordning mellan förloppen existerar inte nödvändigtvis, även 

om det i vissa fall kan urskiljas. Mera får de olika förloppen ses som interrela

terade vilket innebär att en ömsesidig påverkan hela tiden sker. Vidare är det 

inte nödvändigt att alla förlopp är lika explicita inom ramen för en total plane

ring utan ett enskilt förlopp kan ensam dominera planeringsprocessen. 

6.3,4 Sammanfattning av referensramen 

Föreliggande kapitel har behandlat planering i termer av en sammanfattande 

referensram. Organisationens förhållande till sin miljö, de komponenter i orga

nisationen som har grundläggande betydelse för planering samt de förlopp som 

sammantaget bygger upp planeringsprocessen har varit huvudteman i framställ

ningen. I nedanstående figur sammanförs alla dessa aspekter vilka tillsammans 

skall representera den helhet mot vilkr i kommande framställning relateras. 
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Figur 6.3 Planering i företag - en föreställningsram. 
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En organisation kan alltid sägas vara förbunden med en viss handlingsmiljö. 

Denna relation ger upphov till olika beroendeförhållanden. Under vissa betingel

ser kan organisationen vara beroende och under påverkan av sin omgivning, 

medan det motsatta, dvs att organisationen påverkar sin handlingsmiljö, kan 

vara fallet i andra situationer. Således kan miljön betraktas både som "skapare" 

och "skapelse" sett ur organistionens synvinkel. Någon enkelriktad stabil rela

tion kan därmed inte sägas existera, åtminstone inte i det längre perspektivet, 

utan företaget står snarare i ett interaktivt förhållande till sin miljö genom 

olika utbytesprocesser av fysiska och finansiella resurser samt information. 

Utifrån miljöns och företagets allmänna karaktäristika formas det koncept, de 

resurser och den organisation som utgör den kontext som ligger till grund för 

ett företags planeringsprocess. Blandningen av de tre komponenterna återger 

den företagskaraktär som varje enskilt företag vid ett visst tillfälle utmärkes 

av. Tröghetsfaktorer i teknisk, organisatorisk och kulturell bemärkelse utgör 

också bestämmande inslag för i vilken takt ett företag kan gå från en stil till en 

annan. Förhållandet att konceptet, resurserna och organisationen i varierande 

grad kan ses som direkta respektive indirekta i relation till planering utgör 

ytterligare aspekter som kommer till uttryck i de olika företagsbetingade ka

raktärerna. 

Inom denna ram av yttre och inre miljöförhållanden utförs explicita planerings-

aktiviteter. Dessa processer kan sammanföras i tre olika typer av förlopp, vilka 

vart och ett betonar orientering, mål respektive handling. Hur dessa förlopp 

genomlöpes i ett företag ger i sig en viss planeringsstil och paras denna med den 

yttre och inre kontexten skapas möjlighet till ökad insikt och förståelse för 

planeringsprocessen. 

Genom den interaktion som sker mellan och inom de båda systemen växer de 

slutliga "planerna" fram. Dessa konkretiseras i olika handlingsprogram eller 

strategier som syfter till att vidmakthålla eller förbättra den relation som före

taget har till sin handlingsmiljö. Genom ingrepp som riktar sig mot både företa

get självt och handlingsmiljön uppnås detta planeringens huvudsyfte. Därmed 

kan denna implementering sägas utgöra planeringsprocessens slutfas till
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sammans med uppföljning och kontroll. Emellertid ägnas inte något särskilt 

intresse ät implementeringen i föreliggande arbete. 

Vad gäller föreställningsramens koppling till studieobjekten småföretag kan 

sägas att vi funnit det nödvändigt att utveckla en referensram som tar hänsyn 

till helheten. Detta mot bakgrund av att en stor andel av de mindre och medel

stora företagen inte har planeringsprocesser som är exklusiva med egen lys-

kraft. Mycket av deras planering sker i det fördolda utan att särskilda oriente-

rings-, mål- och handlingsförlopp kan urskiljas. Någon enstaka person utgör det 

"planeringssystem" vari dessa processer utförs. En studie som då enbart förlitar 

sig på identifikation av exklusiva planeringsprocesser riskerar därmed att inte 

finna det som faktiskt ändock finns. Detta föranleder oss att hävda nödvändig

heten av en ansats liknande vår om strategisk planering i mindre och medelstora 

företag studeras. 

I stora företag däremot har planeringsprocessen vanligen lyfts fram som en 

egen fristående och uttalad aktivitet vilket gör det lättare att studera plane

ringsföreteelsen utan att för den skull samtidigt beakta dess kontext. Dock 

torde det ändå vara nödvändigt att ta hänsyn till organisatoriska och miljö

mässiga förhållanden om man har ambitionen att söka förstå planeringens pro

cesser. Det gör att den av oss utvecklade föreställningsramen också kan vara 

lämpad vid studium av strategisk planering i stora företag. 
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7 INSTÄLLNING TILL OCH EMPIRISK BEHANDLING AV 

PROBLEMOMRÅDET 

Med perspektiv avses ett visst sätt att betrakta världen och i en speciell forsk

ningssituation kan perspektivet konkretiseras till det sätt varpå forskaren upp

fattar det aktuella undersökningsområdet. Perspektivet har här en struktureran

de uppgift genom att vissa delar framträder och "värderas" medan andra, som i 

alternativa perspektiv är centrala, begränsas bort. 

"Perspektivet avgör vad man ser, hur man ser, och vad man inte 
ser. Perspektivet har en selektiv, en formande och en neglektiv 
effekt." (Lindström 1972, s 10) 

Utifrån ett perspektiv uttryckt i övergripande filosofiska termer, kan idealt 

frågor besvaras som är av skilda detaljeringsgrader och liggande på olika av

stånd ifrån konkret handlande. Önsketillståndet bör alltså vara att åstadkomma 

total överensstämmelse mellan t ex olika ontologiska antaganden, kunskapsteo

retiska antaganden, teoretiska förklaringsprinciper och metodik i en empirisk 

undersökningsplan. Eftersom frågor av denna natur bygger på subjektiva upp

fattningar och att ett visst forskningsområde kan ha stor spännvidd medför 

detta att målet med total överensstämmelse kan ses som utopiskt. Snarare bör 

enskilda forskningsarbeten bedömas utifrån kriterier som bygger på hur väl de 

redovisade delarna i försök till totalisering av ett (eller flera) perspektiv har

monierar. 

Ofta används ordet paradigm som ett samlande begrepp på de normer och före

ställningar som påverkar forskarens uppfattning om vad denne skall forska på 

och sättet varpå detta bör ske.D Törnebohm (1974) ser perspektivet på kun

skapsbildningen som en kontinuerlig omvandling av "triader" av kunskaper, prob

lem och instrument. Det finns alltid en viss kärna av kunskap ur vilken ett prob

lemområde växer fram. Övergången från denna utgångsinformation, eller prob

lemperspektiv, äger rum i form av mentala processer hos forskaren vilket ändar 

upp i ett strukturerat problem. I problemfältet finns därefter en delmängd som 

blir det avgränsade problemet och detta angrips med den uppsättning instru-
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ment som forskaren anser är lämpliga. Arbetet ger upphov till ny kunskap som 

ligger till grund för ny problemformulering osv i en ändlös process.^) 

Samme författare diskuterar även olika styr- och kontrollfaktorer som i sam

verkan kan sägas bilda ett paradigm. Dessa är forskarens vetenskapssyn, forsk

ningsinriktning, verklighetssyn och uppfattning om forskarens roller. Över tiden 

tenderar dessa faktorer att göra paradigmet mer eller mindre stadfäst och al

ternativa förhållningssätt "silas" bort.^) Lindholm ser det bästa medlet mot 

sådana effekter vara 

".... en medvetet och enträget eftersträvad dialog mellan 
forskare, för vilka olika delar av verkligheten framstår i olika 
klart ljus. Lika lite som vi kan utvecklas som människor i isolering 
frän varandra, lika lite kan vi utvecklas som forskare genom att 
pä ett tidigt stadium slå oss till ro med den förtrogenhet vi redan 
har." (Lindholm 1979, s 45) 

Kuhn (1970) är kanske den person som man i första hand förknippar med para-

digmbegreppet. Denne menar att utvecklingen består av långa perioder av s k 

normal vetenskap när ett visst paradigm är förhärskande. När sedan kunskapen 

växer ställer detta även krav på varierande grader av omtänkande och när detta 

pågått tillräckligt lång tid inträder en krisperiod. Det gamla, normala, perspek

tivet ifrågasätts och alternativa synsätt på problemområden i stort och instru

menten för forskning börjar växa fram. Denna övergång från ett gammalt till 

ett nytt paradigm tar därvid ofta en revolutionär form. 

Även Popper (1964) ställer sig kritisk mot synen om kunskapens växt som en 

kumulativ företeelse och menar i stället att de kvalitativa förändringarna i 

kunskapsprocessen äger rum genom en mängd små förändringar i perspektiv, 

problemformulering och metod. Trots de grundläggande likheterna mellan Kuhn 

och Popper i deras kritik av den kumulativa modellen skiljer de sig sålunda åt 

genom den förres synsätt att vetenskapen utvecklas som ett framåtskridande 

genom en kombination av tradition och revolution medan den senare ser mot

svarande som en stegvis evolutionsprocess.^) 
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Huvudrubriken till föreliggande kapitel skall förstås som det sätt varpå vi har 

uppfattat forskningsproblemet samt den metodik som tillämpats i den empiriska 

fasen. I en instrumentcentrerad forskning kan metoden sägas föregå problemet. 

Idealen för vad som betraktas som vetenskap styr vilka metoder som är accep

tabla och den uppsättning instrument som ett visst synsätt sanktionerar bildar 

utgångspunkten för möjligt val av problem. Riskerna med en sådan strategi kan 

bl a bli vad Lakatos (1970) kallar "contracting problem-shifts"; problemvalet 

begränsas av "tillgängliga" metoder, eller "degenerating problem-shifts"; prob

lemet anpassas till "tillgängliga" metoder varigenom det ursprungliga problem-

innehållet kan degenerera. 

Den av oss eftersträvade ordningsföljden är att problemet utgör utgångspunkten 

Vilket därefter implicerar viss metodanvändning. Problemen med ett sådant 

förfaringssätt kan bl a vara de stora krav på metodanpassning och -utveckling 

som här kan uppstå. Dessutom kan forskaren vara låst i gamla invanda förhåll

ningssätt och är därför inte tillräckligt öppen för det behov av metodinnovativt 

tänkande som här kan ställas. Ett medel för att underlätta och möjliggöra "en 

bästa" problemcentrerad forskning brukar anges vara att klart återge de ut

gångspunkter och den process som format den använda metoden. Lindström 

säger: 

"Vid problemcentrerad forskning utgår man, i möjligaste mån från 
problem, vilkas lösning kan antas ge ett väsentligt tillskott av nya 
kunskaper. Härvid är man öppen för att problemvalet kan medföra 
ett krav på innovationer på metodsidan. Detta kräver i sin tur att 
man inte är fixerad vid några absoluta krav, vilka ställs av ett 
orubbligt vetenskapsideal... För att man skall kunna släppa någon
ting gammalt...krävs först och främst att man gör sig medveten 
om deras innehåll och artikulerar detta klart." (Lindström 1972, 
s 78) 

I tidigare kapitel har vår teoretiska föreställningsram lett fram till en modell 

över hur forskningsuppgiften har uppfattats. I enlighet med nyss behandlade 

problem- kontra instrumentcentrerade angreppssätt syftar framställningen i 

föreliggande kapitel att mot bakgrund av föreställningsramen knyta an resone

manget till de överväganden och ställningstaganden som detta ställer på metod

synsätt för att slutligen mynna ut i en konkret undersökningsdesign. Parallellen 
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till förhållandet att en övergripande referensram formar problemuppfattningen 

som i sin tur ger ramarna för uppbyggnaden av en instrumentpanel (metodsyn

sättet) återfinns här. När forskningsproblemet översätt i en konkret undersök

ningssituation innebär detta samtidigt att de skilda teknikerna för empiriinsam-

ling och -analys måste samordnas i en undersökningsstrategi. Teknikerna sätts 

här in i sitt sammanhang, dvs i förhållande till problem- och metodsyn. 

7.1 Värt sätt att behandla - en fråga om metodologi 

Tidigare har diskuterats en modell där planeringens egna villkor sammankopp

lats med företaget sett som ett planerande system. Planeringens övergripande 

syfte sades därvidlag vara att skapa en bättre relation mellan företaget och 

dess miljö. Utifrån denna föreställning arbetades en empirisk undersökningsde

sign fram som så allsidigt som möjligt skulle täcka in den forskningsuppgift som 

innehålls i den utvecklade referensramen. 

Designen av det empiriska arbetet var på förhand ej given. Visserligen stod det 

tidigt klart för oss att det mångfacetterade problemet svårligen kunde infångas 

med enbart en typ av metoduppsättning. Nödvändigheten av att orientera sig 

mot en kombination av flera metoder grundade sig sålunda på att ingen enstaka 

metod kan anses inrymma alla de "verktyg" som forskningsuppgiften erfordrade. 

Varje metod är i dess renodlade form mer lämpad för vissa specifika ändamål 

vilket medför mer eller mindre begränsade användningsområden. 

"We typically need multiple methods, or techniques which are 
imperfect in different ways. When multiple methods are applied, 
the imperfections in each method tend to cancel one another, and 
the resulting data are less ambiguous." (Weick 1969, s 21) 

Arbetet med att finna en möjlig metodarsenal har därvid tagit formen av en 

utdragen sökprocess som präglats av ett kontinuerligt växelspel mellan prob

lemsyn, teori och empirisk behandling. Denna interaktion har även fortgått 

under den empiriska datainsamlingen och analysarbetet. 
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"Med större insikt om sina problem och större självtillit har man 
inom företagsekonomin börjat inse att det inte finns en bästa 
metod att undersöka ett problem med. Fastmer gäller det att i en 
och samma forskningsstudie och utredning kombinera olika meto
der som enkät, intervju, praktikfall, deltagande observation och 
aktionsforskning. Dessa bildar f ö en kedja av växande grad av 
engagemang från forskarens sida i det han studerar." (Johannisson 
1974, s 5) 

7.1.1 Den multimetodologiska ansatsen 

Mot bakgrund av den vida uppfattningen om planeringsföreteelsen eftersträva

des en empirisk behandling där såväl strukturella som processuella dimensioner 

av planering skulle beaktas. Problemdefinitionen gjorde det även nödvändigt att 

ta hänsyn till både kvantitativa och kvalitativa aspekter. Dessutom sågs indivi

dens roll som social varelse vara väsentlig för hur planering i mindre organisa

tioner kan ta sig uttryck. En multimetodologisk ansats befanns därvid svara mot 

de krav problemområdet ställde på allsidighet därigenom att fenomenen skulle 

kunna belysas ur ett flertal olika synvinklar, vilket svårligen skulle låta sig 

göras inom en och samma metodik. 

"In theoretical sampling, no one kind of data on a category nor 
technique for data collection is necessarily appropriate. Different 
kinds of data give the analyst different views or vantage points 
from which to understand a category and to develop its proper
ties; these different views we have called slices of data." (Glaser 
och Strauss 1967, s 65) 

Vad gäller vårt studieområde har det setts som nödvändigt att täcka in såväl 

planeringens kvantitativa som kvalitativa inslag. Enligt ovanstående tankegån

gar om komplementaritet uttrycker samma författare värdet i att belysa ett 

problemområde med både kvantitativa och kvalitativa data. 

"In many instances, both forms of data are necessary not quanti
tative used to test qualitative, but both used as supplements, as 
mutual verification and, most important for us, as different forms 
of data on the same subject, which, when compared, will each 
generate theory." (Glaser och Strauss 1967, s 18) 
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För- och nackdelar med en blandning av ett flertal metoder i en och samma 

forskningsansats har livligt diskuterats. Traditionellt har därvid utgångspunkten 

varit att hävda ett särskiljande mellan kvantitativt och kvalitativt inriktade 

metoder.^) Våra studier av metodinriktad litteratur har emellertid inte innebu

rit att vi sett olika metoders kvantitativa respektive kvalitativa tyngdpunkter 

som i sig diskriminerande vid ett metodval utan beroende på de krav forsknings

problemet har ställt ses metodernas karaktär i detta avseende snarare som 

komplementära än kontradiktoriska. 

Jick (1979) har inordnat blandningen av olika metoder på en skala som går från 

enkla till komplexa lösningar. Den första och enklaste typen av metodkombina

tion innebär t ex att man försöker "kvantifiera de kvalitativa metoderna" som 

används. De kvantitativa resultaten blir också dominerande i sådana undersök

ningar och inte sällan används case studies o dyl för att stärka och understryka 

de kvantitativa huvudresultaten. 

Nästa steg på Jicks skala inträder när i huvudsak en metod används men att 

denna metod i sig innehåller ett flertal olika tekniker för att insamla och tolka 

data. Denzin (1970) benämner en sådan metoddesign "within-method" för att 

understryka att det i grunden rör sig om en metod inom vars ram olika tekniker 

används. Genom att rikta ett flertal tekniker mot ett undersökningsproblem 

erhålles ett test på mätinstrumentens tillförlitlighet, dvs reliabilitet. Denna 

design återfinns inte enbart i kvantitativt betonade ansatser, av typen enkät

undersökningar med inlagda kontrollfrågor. Exempelvis Glaser och Strauss 

(1967) ägnar stort utrymme till att diskutera "comparison groups" som betydel

sefulla instrument i en strategi för kvalitativ forskning. 

Som en mer komplex lösning betraktas en situation när ett antal fristående 

metoder används sida vid sida för att lösa ett specifikt forskningsproblem. Den

zin (1970) namnger ett sådant förfarande "between-method" och menar att den 

grad av överensstämmelse i resultat de olika metoderna ger är ett mått på 

yttre validitet. Angripes alltså ett forskningsproblem med ett flertal metoder 

och ger var och en av dessa konvergerande slutsatser tyder detta på en god 

validitet. 
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Slutligen ses ändpunkten på Jicks skala för klassificering av multimetodologiska 

angreppssätt en design där teknikernas och "problemmätningens" precision och 

tillförlitlighet kopplas till en helhetssyn pä forskningsproblemet. Denna holistis-

ka ansats ser en nödvändighet i att använda ett flertal metoder för att lösa ett 

komplext problem och var och en av dessa metoder har därvid mer eller mindre 

exklusiva uppgifter. I stället för att alla metoder skall sammanfalla i ett smalt 

forskningsfokus ger multimetodologin förutsättningar till ett mångdimensionellt 

perspektiv. 

Enligt den problemsyn som artikulerats ovan innefattar denna en rik spännvidd 

mellan t ex statik - dynamik, beskrivande - förstående, fysiska - sociala dimen

sioner. Denna vår bild av problemet implicerade redan på ett tidigt stadium en 

viss metodologisk riktning. En enskild empirisk metod sågs därvid icke som 

tillfyllest att ensam erbjuda ett universalverktyg. I stället kunde ett grovt 

mönster i problemfältet konstrueras, ett mönster där de ovan nämnda dimensio

nerna, t ex i termer av strukturer kontra processer, utgjorde gränsdelare. Ett 

förenklat exempel utgör de tre komponenterna resurs, organisation och koncept, 

som bygger upp föreställningsmodellen om företaget sett som ett planerande 

system. Betraktas därvid resurs- kontra konceptdelen därav framstår att den 

förra metodologiskt kan undersökas med kvantitativt besläktade metoder (antal, 

värde, användning etc) medan kunskap om planeringens mentala sida (konceptet) 

kan vinnas med hjälp av företrädesvis beteendevetenskapligt orienterade me

toder. 

Utifrån den ovan redovisade inställningen till problemområdet och allmänna 

metodologiska överväganden kom den slutliga undersökningsdesignen att i hu

vudsak bygga på tre empiriska metoder, alla olika men med avsikten att dessa 

tillsammans skulle ge ett vältäckande empiriskt underlag.^) Oberoende av den 

konkreta utformning en sådan multimetodologi får kan alla sägas vila på grund

antaganden om att varje enskild metod innehar både starka och svaga egenska

per och att en kombination av flera metoder idealt skall kompensera bort mån

ga av svagheterna och att metoderna tillsammans därmed skall ge en ökad styr

ka totalt sett. 
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7.2 Tre empiriska metoder 

Nedan presenteras de tre empiriska metoderna som slutligen kom att ingå i den 

samlade undersökningsplanen. Den första av dessa syftar till att med hjälp av en 

brett upplagd enkät erhålla en bild av mer påtagliga planeringskaraktäristika 

hos den företagskategori som skall studeras. Strukturella data, som förekomst 

och användning av planering, dess utseende, den formella ramen kring planering, 

specifika egenskaper hos studieobjekten m m bildar därvid utgångspunkt. Den 

andra delen, ett antal praktikfall, avser att ge en bild av såväl de planeringsre

levanta komponenterna i sig som dessas samspel. Slutligen genomförs en djup

studie där en organisation följs under en längre tidsperiod varigenom det blir 

möjligt att studera mer processuella inslag i planeringsföreteelsen. 

Tonvikten i presentationen nedan läggs på att klarlägga vilka dimensioner i 

planering respektive metod främst tar fasta på. Beskrivningen skall därvid ge en 

förståelse för hur de teoretiska utgångspunkterna har översatts i en empirisk 

undersökningsdesign. Vad gäller de mer praktiska inslagen i metoderna redovisas 

dessa i anslutning till resultatredovisningen i kommande kapitel. 

7.2.1 Kvantitativ strukturstudie 

I flertalet av de tidigare studierna som redovisats i kapitel 5 har utgångspunk

ten företrädesvis varit att åstadkomma en beskrivning av förekomsten av stra

tegisk planering. De definitioner av planering som därvid använts har tagit sin 

utgångspunkt i formalia vilka därefter utgjort kriterier för bedömningar av 

planeringsförekomst.?) Äter andra studier, med inriktning mot mindre företag, 

har utförligt förmedlat de allmänna särdrag som kännetecknar denna grupp av 

företag men mera sällan har försök gjorts att ge dessa särdrag en betydelse 

visavi planering.^) 

En viss belysning av problemområdet kunde således, mot bakgrund av tidigare 

studier, utläsas men beroende på att studierna endast partiellt täckt in delar av 

vårt problemområde samt att dessa svårligen låter sig sammanföras under en 

gemensam referensram sågs det som nödvändigt att med hjälp av en speciell 
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studie skapa en egen empirisk kunskapsbas. Studien kom att få formen av en 

brett upplagd enkätstudie med kvantitativ inriktning för att därigenom erhålla 

en bild av strukturer/samband som i planeringshänseende kunde tänkas existera. 

I linje med den övergripande undersökningsdesignen kom tyngdpunkten i denna 

studie att förläggas mot vad som i vår föreställningsram betecknas som plane

ringsprocessen. Så översattes det teoretiska begreppet planering till ett empi

riskt användbart verktyg genom att uttrycka planeringsföreteelsen som denna 

kommer till stånd i form av aktiviteter, handlingar, formalia etc. Med avsikten 

att också få till stånd en belysning av den spännvidd som vidlåter planering 

mellan olika företag var det nödvändigt att undersökningsinstrumentet utforma

des i enlighet härmed. Detta beaktades också genom att några av planeringens 

karaktäristika identifierades och grupperades. Förutom planeringsrelevanta 

aspekter i sig studerades även de dimensioner som uttrycker planernas funktio

nella inriktning, tidsomfattning och organisation. 

Utöver dessa direkt planeringsanknutna förhållanden täcktes även den företags-

specifika situationen in genom att data insamlades om ägande, ledning, mark

nad, produkter, samverkan, organisation m m. Härigenom möjliggjordes en vida

re analys av en organisations planeringsstruktur där företagsspecifika för

hållanden beaktas. Därvidlag förutsågs att de mekanismer och komponenter som 

tillsammans formar en viss typ av planering skulle kunna belysas. 

7.2.2 Praktikfallsstudie 

I anslutning till den kvantitativa strukturstudien genomfördes ett antal praktik-

fallsstudier. De företag som för detta ändamål utvaldes ingick även som under

sökningsföretag i den ovan presenterade studien. De uppgifter som därvid in

samlats innebar att viss grundläggande kunskap fanns om praktikfallsföretagen 

redan innan dessa undersöktes en andra gång. Eftersom förhållanden av mer 

kvantitativ natur hade täckts in tidigare sågs det som eftersträvansvärt att via 

dialogens form söka komplettera dessa tidigare kända data för att därigenom 

erhålla behövlig insikt i sådana dimensioner av problemområdet som rör pro-

cessuella och kvalitativt betingade aspekter. 
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Den datainsamlingsteknik som slutligen valdes kom att bli intervjuer, strukture

rade i det avseendet att en guide med större frâgeblock utarbetades inom vars 

ramar utrymme gavs för mer ostrukturerade samtal beroende på den aktuella 

situationen. 

Vad gäller interna förhållanden i undersökningsföretagen var det främst sam

spelet mellan de i vår referensram presenterade planeringsbetingade komponen

terna - planeringsprocessen - som via praktikfallets form empiriskt skulle un

dersökas. Här var ambitionen att ytterligare klarhet skulle vinnas om hur orien

teringsförloppet genomlöps i företaget, dvs vilka datamässiga kopplingar som 

fanns, vilken typ av data som användes, hur processen från datafångst till out

put skedde samt vilka individuella faktorer som inverkar härvidlag. Samtidigt 

skulle även målsättningsfrågan i samband med planering sättas in i sitt 

sammanhang liksom även förhållanden som berör planeringens exekutiva faser, 

dess handlingsförlopp. Hur arrangemanget kring planeringsarbetet, informa

tionsfrågor och arbetsformer var lösta utgjorde här några exempel på vad som 

ägnades intresse. 

Även konkreta förhållanden som utmärker företaget som planerande system 

ägnades uppmärksamhet inom ramen för fallstudiernas genomförande. Så möj

liggjordes genom den breda ansatsen studium av företagets konceptuella dimen

sioner, dvs de uppfattningar, erfarenheter och förväntningar som bygger upp ett 

visst förhållningssätt vilket bidrar till att forma den planering som äger rum i 

företag. Även studier kring resursernas roll i samband med planeringsanknutna 

processer befanns utgöra ett incitament för praktikfallsstudiens existens. Där

vid var inte det primära syftet att ytterligare inventera beståndet av resurser 

som har relevans i samband med planering. Därtill förutsattes enkätstudien ha 

gett erforderliga uppgifter, utan intresset fokuserades mera till i vilken ut

sträckning förekomst eller avsaknad av någon resurs innebar ett underlättande 

eller försvårande av planeringssituationen. Också företagets allmänna organisa

toriska förhållanden och dess betydelse för planering avsågs att täckas in. 

Slutligen fästes avseende vid att utröna vilka företagsexterna förhållanden som 

var betydelsefulla i samband med planering. Olika miljömässiga betingelser som 
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konkurrenssituation, beroendeförhållanden m m och de kopplingar som företaget 

har i termer av produkter, marknadskanaler och liknande togs som utgångspunkt 

och relaterades till det strategiska handlandet som företaget eftersträvar att 

uppnå. 

Praktikfallsstudien syftade sammanfattningsvis till att genom en kvalitativ 

företagsbeskrivning öka kunskapen och förståelsen om de strukturer och pro

cesser som i samverkan med varandra formar det enskilda företagets planering. 

Angreppssättet byggde på att utifrån en teoretisk uppfattning belysa ett mindre 

antal komponenter vilka enskilt skulle ge ett positivt kunskapsbidrag men den 

tillämpade metoden skulle även inte minst ge oss empirisk belysning av dessa 

komponenters interaktion vid faktisk planering. 

7.2.3 Djupstudie 

Den tredje delstudien som utfördes inom projektets ram kom att utformas som 

en djupstudie. Till skillnad från de båda tidigare beskrivna syftade djupstudien 

till att studera problemområdet utifrån ett longitudinellt perspektiv. Härigenom 

kunde, eftersom tidsperioden omfattade drygt 2 år, processen följas både på 

företags- och individnivå. Vidare innebar den relativt långa studieperioden samt 

den nära anknytningen till företaget som uppnåddes att även förändringsaspek

ten kunde fångas in. 

Kännetecknande för djupstudien var, till skillnad från enkät- och fallstudien, 

den helhetsansats inom vars ramar det var möjligt att studera enskilda plane

ringskomponenters karaktäristik, dessas kopplingar till varandra, planeringssys

temets dynamik - processen - etc. Ansatsen vid det empiriska arbetet, där före

tagets "normala" planeringsliv följdes, ledde till att den implicita fokuseringen 

mot föreställningsmodellens delkomponenter släpptes. I stället fick urskiljbara 

planeringsfrågor bilda den ram genom vilket det blev möjligt att studera plane

ring i sig. Exempelvis studerades marknadsförings-, administrations- och pro

duktutvecklingsfunktionerna i detta perspektiv. 
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Organisationsutveckling (OU) brukar stå för en beteckning pâ en ansats där mer 

eller mindre specificerade och omfattande utvecklingsbehov med organisatorisk 

anknytning i ett företag eller organisation åsyftas. Greiner definierar OU som 

"...de aktiviteter som syftar till en på lång sikt gynnsam utveck
ling av en organisation." (Greiner 1974, s 31) 

Det gäller alltså förändringar som är av mer grundläggande natur och dessutom 

inbegripes ofta attityd- och värderingsmässiga komponenter hos organisationen. 

Johannisson och Orkan har sammanfattat sin syn på OU i följande punkter: 

"- ett program för organisationsutvecking omfattar i regel -
direkt eller indirekt - hela företaget och kräver bl a därför 
företagsledningens obetingade stöd; 

- ett organisationsutvecklingsprogram tar oftast lång tid att ge
nomföra och ännu längre tid att slå igenom, varför pro
grammet dels främst aktualiseras inför strategiska problem, 
dels måste koordineras med den strategiska planeringen i öv
rigt; 

- organisationsutvecklingsarbetet sker i regel i gruppform under 
medverkan av en extern 'förändringsagent1; 

- organisationsutveckling bygger på ett sekventiellt införande av 
idéer och på utbildning i anslutning till det dagliga arbetet 
med möjlighet till löpande återkopplingar." (Johannisson och 
Orkan 1975, s 137) 

Den arbetsmetod som utvecklades inom djupstudiens ram byggde huvudsakligen 

på dialog, eftersom vi under större delen av perioden ingick som medlemmar i 

organisationen. Vårt engagemang i företaget bottnade i att detta aktivt sökte 

efter extern komplettering som skulle bistå med att initiera och genomföra 

organisationsförändringar. Således kom relationen mellan oss och företaget att 

kännetecknas av ömsesidiga nyttoförväntningar vilka utgjorde den bas på vilket 

arbetet kunde utföras. Det konkreta arbetet drevs framåt genom en process av 

aktion och reaktion som omvandlades till en ny kedja av aktion och reaktion. 

Vår roll som forskare var härvidlag att fungera dels som motor för aktionerna 

dels som transformatorer av reaktionerna till nya aktioner.^) 
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Man kan i detta fall tala om en empirisk metod som har tydliga paralleller till 

vad som i allmänhet betecknas som aktionsforskning. Denna kan därvid ses som 

en praktisk metod som kommer väl till pass för att uppnå de syften som OU 

eftersträvar. Denna överensstämmelse framgår i Clarks resonemang om ak

tionsforskningsansatsen. 

"Action research is one strategy for influencing the stock of 
knowledge of the sponsoring enterprise. In that sense, it is a stra
tegy for distributing knowledge, but the ideal project is one in 
which both the behavioural scientists and the sponsors benefit 
through having a better understanding of a particular problem." 
(Clark 1972, s 22) 

Denna dubbelriktade nyttoeffekt som aktionsforskningen ger utrymme till har 

även diskuterats av Johannisson och Orkan (1975). Dessa har skilt på "ordinär" 

konsultverksamhet, "traditionell" forskning och aktionsforskning. Den första 

typen av insatser har karaktärsdrag som t ex begränsade tidsramar, anvisning av 

praktiska och kända lösningar och det är primärt företaget som har ett utbyte 

av arbetet. "Traditionella" forskningsinsatser, å andra sidan, eftersträvar en be

skrivning, förklaring och förståelse av verkligheten och många av de förhåll-

ningsregler som uppställs för hur en sådan forskare skall arbeta går ut på att i 

största möjliga utsträckning undvika att påverka studieobjektet. Sålunda er

håller i extremfallet endast forskaren nyttoeffekten av gjorda insatser. 

Aktionsforskning kan inplaceras mellan de två nämnda. Både studieobjektet 

(företaget) och forskaren får utbyte av processen. Forskaren har här lämnat sin 

passiva roll och deltar mer aktivt i företagets liv eller i den företeelse denne 

studerar. En kortsiktig insats av aktionskaraktär är dock underlägsen de båda 

övriga ansatserna, menar författarna. Begränsningarna i tid medför icke önska

de effekter vad gäller att tränga in i problemområdet/studieobjektet och de för 

forskaren vunna erfarenheterna blir även de alltför ofullständiga för att komma 

till vetenskaplig användning. Aktionsforskning ställer alltså krav på en viss 

arbetsmässig sikt för att de potentiella fördelarna som finns inbyggda i metoden 

skall kunna exploateras.10) 
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Genomförandet av vår djupstudie har påtagliga likheter med den karaktärisktik 

som i allmänhet tillskrives aktionsforskningsansatsen. Detta sätt att arbeta 

gjorde det möjligt att observera de aktiviteter och skeenden som i konkret 

handling kom till uttryck i samband med planering. Genom att följa rutiner, 

möten, underlagsframtagande, beslut, handlingsprogram m m kunde planeringen 

studeras på företagets egna villkor och först därefter kopplades detta till den 

terminologi och det synsätt som innehålls i referensramen. Dessutom motivera

des detta angreppssätt av den problemorienterade konsultrollen. 

Under hela fallstudiens gång relaterades de behandlade planeringsfrågorna till 

en övergripande process för att därigenom bibehålla en helhetssyn. Löpande 

utvärderades också det empiriska materialet mot vår föreställningsram. Fall

studien avsåg sålunda att genom ett intensivt studium av ett företag närmare 

penetrera de strukturer och processer som formar ett företags planering. Före

tagets agerande följdes under en längre tidsperiod och utifrån ett antal enskilda 

"issues" återkopplades denna kunskap dels till företagets totala planeringssitua

tion och dels till vår referensram. 

7.3 Kombination av metoder - synergieffekter 

Vid varje enskilt val av undersökningsmetod har man att ta hänsyn till att kom

binationen av antalet undersökningsdimensioner och antalet studerade enheter 

anger ramarna för lämplig utformning av en undersökningsdesign. Kännetecknas 

undersökningssituationen av en endimensionell dikotom karaktär underlättas 

möjligheterna att medta "många" undersökningsenheter. Motsvarande diskussion 

kan föras när "många" dimensioner vill täckas in. Denna situation inskränker 

vanligen möjligheten att välja alltför många studieobjekt. Extrempunkten blir 

därför en enda undersökningsenhet, varför en sådan intensiv forskningsstrategi 

ofta tar formen av enstaka djupare fallstudier. 

Om alternativet "många" dimensioner och "många" undersökningsenheter säger 

Galtung: 
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"Clearly, the ideal is the (many,many) combination: as many units 
and as many dimensions as possible. We assume, however, that the 
word 'many1 is used in such a way that this is impossible, for lack 
of resources like time, energy, personnel and money." (Galtung 
1967, s 15) 

Vilken situation som anger "The ideal" lämnas obesvarad av oss. Däremot har 

vår undersökningsdesign beaktat variationer i antalet undersökningsdimensioner 

och studerade enheter, dock ej inom en och samma metod. Genom att kombine

ra ett antal metoder har problemområdet allsidigt kunnat belysas i dessa av

seenden. 

"For it seems obvious that a given problem in most cases can be 
approached better by a suitable combination of methods than by 
one single method or (m, n) combination." (Galtung 1967, s 15) 

I nedanstående figur görs ett försök att sätta in våra metoder i en matris dar 

den ena axeln skall illustrera antalet undersökningsdimensioner och den andra 

axeln antalet undersökta enheter. I likhet med att stegen på axlarna är approxi

mativa, "one-few-many", är inplaceringen av de olika delmetoderna ungefärlig. 

Figur 7.1 De empiriska studiernas relation till antalet undersökningsenheter 
och antalet undersökningsdimensioner. Källa: Galtung, J., 1967, op 
cit. (Bearbetad) 

Antalet 
studerade 
dimensioner 

Djupstudie 

Fallstudie 

"One" "Few" 

Kvantitativ 
strukturstudie 

"Many" 

v. Antal under-
"3* söknings-

enheter 
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Tidigare har föreställningsramen kopplats till de metodologiska utgångspunkter

na. De komponenter som är väsentliga därvidlag är både art och gradskilda 

vilket styrt undersökningsdesignens utformning. I nedanstående figur åskådlig

görs de olika metodernas relation till de nivåer som innehålls i modellen. 

Figur 7.2 De empiriska studiernas relation till arbetets föreställningsram. 

Djup-
studie 

Fall
studie 

Kvantitativ 
strukturstudie 

Planeringens Planeringens 
komponentegen- komponentre-
skaper lationer 

Kvadraten har som framgår ovan sönderdelats i tre ungefärligen lika stora ytor 

vilket skall ses utifrån vår uppfattning att alla tre metoderna tillsammans har 

bidragit till forskningsuppgiftens lösande. Även om det vore möjligt att "mäta" 

t ex den totala mängden empirisk information som hela arbetet utmynnat i och 

därefter hänföra delar av denna totalmängd till var och en av metoderna vore 

detta i strid med den eftersträvade helhetsansatsen. Metoderna skall alltså 

betraktas som komplementära i förhållande till varandra och sålunda även av 

lika stor betydelse. 



142 

Under figurens baslinje har planeringens egenskaper respektive relationer inpla

cerats med avsikt att fungera som referenspunkter när de olika metoderna in

placerats i kvadraten. Detta skall tolkas så att den kvantitativa strukturstudien 

starkast har sin betoning mot planeringens strukturella förhållanden och djup

studien mot dess processuella. Fallstudiens "mellanläge" avser bl a att illustrera 

dess uppgift som språngbräda mellan de strukturella och processuella ansatser

na. De vågformade gränserna mellan metoderna utgör en markering av resone

mangets förenklade natur. Naturligtvis förekommer medveten och omedveten 

överlappning mellan de delområden som respektive metod avser att behandla. 

Figurens budskap är dock att återge de substansiella tyngdpunkterna som meto

derna fokuseras mot i förhållande till vissa centrala elementa i föreställnings-

ramen. 

7.4 Metodernas inomvetenskapliga status 

Naturvetenskapliga synsätt och metoder har länge dominerat den samhällsve

tenskapliga och sociala forskningen. Ett analytiskt tankesätt har sålunda setts 

som grunden för all vetenskap och denna idé om enhetsvetenskapen har icke 

oförmärkt inverkat på olika metoders status och användning. Swedner diskute

rar övergripande vad sociologisk metod är: 

"I sin strävan att nå dessa resultat använder sociologen samma 
metoder som alla andra vetenskapsmän. Han skaffar sig informa
tion som han strukturerar och klassificerar, han manipulerar och 
experimenterar med det material som han har tillgängligt, han 
analyserar materialet med statistiska metoder, han drar logiskt 
underbyggda slutsatser, och han bygger upp tankemodeller som 
sammanfattar och åskådliggör vår samlade kunskap." (Swedner 
1969, s 9) 

Författaren gör en grov klassificering av kausalanalytiskt inriktade sociologiska 

undersökningar i explorativa, deskriptiva, hypotesprövande och diagnostiserande 

undersökningar där den första typen oftast är ett förarbete till någon undersök

ning som ingår under de tre senare grupperna. I detta sammanhang nämner för

fattaren case-metoden som en lämplig sådan att just användas vid en explora-

tiv/förberedande undersökning. 
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"Mycket ofta kan det vara av stort värde att forskaren pä detta 
förberedande stadium studerar några typfall ('case-studies')." 
(Swedner 1969, s 47) 

Även en pilotstudie är enligt Swedner en explorativ metod och den har ungefär 

samma funktion av förarbete som typfallsmetoden. Men här kan man utläsa att 

en mer begränsad och kvantitativt inriktad metod åsyftas. 

"En provundersökning ('pilot-study') är en explorativ undersökning 
där syftet närmast är att i liten skala testa formerna för en större 
experimentserie eller fältarbete." (Swedner 1969, s 48) 

Inom tidigare vetenskaplig tradition betraktades således olika varianter av fall

metoden som underordnad i förhållande till de naturvetenskapligt influerade 

metoderna. Den uttryckta tveksamheten till att tillerkänna fallstudiemetodiken 

egen status har emellertid under senare tid avtagit genom att allt fler argumen

terat för denna metods självständiga ställning. Man har pekat på fallstudiens 

förtjänster som metod samt sökt utveckla en teori för applikation av den

samma. 

Karlsson definierar "case study" som: 

"En undersökning som omfattar endast ett eller ett fåtal 'fall1, dvs 
element av en population, vilka i stället studeras mera detaljerat. 
Tre olika funktioner brukar anges för case studies: a) förberedan
de, hypotessökande studier, b) studier av avvikande fall, c) de
skriptiva och prediktiva studier." (Karlsson 1968, s 446) 

Enligt c) innebär denna definition att case studies ges ett egenvärde som metod 

men samtidigt betraktas detta värde som varande av komplementär art i och 

med att de objekt som ingår som case är element av en population. Fallmeto

dens självständiga ställning antyds ytterligare av Karlsson i ett resonemang där 

denne jämför case studies med mera systematiska undersökningar. 

"Man brukade förr kontrastera case studies och s k statistiska 
undersökningar. En case study ansågs omfatta en eller ett fåtal 
enheter av den sak som studeras, men varje enhet beskrives med 
ett stort antal variabler och relationerna mellan dessa variabler 
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studeras omsorgsfullt; metoden är informell." (Karlsson 1968, 
s 10) 

Andra författare har tillerkänt metoden sådan status att man försökt skissera 

en möjlig vetenskapsteoretisk grund för fallstudier. Så har Kjellén och Söder

man (1980) pä detta sätt tagit ställning för fallstudien som metod och dessa 

hävdar: 

"Beroende på vilken verklighetsuppfattning man utgår ifrån har 
man olika föreställningar om hur data ska studeras och föreställ
ningarna skiljer sig markant. I det naturvetenskapliga fallet kon
centreras intresset på att identifiera samband mellan variabler 
där man ställer krav på mätbarhet och där frekvensmätning av 
variabler och betoning av likheter är viktiga inslag. I det alterna
tiva fallet är syftet att identifiera krafter, dvs faktorer och even
tuellt variabler. Om de är möjliga att mäta blir en senare fråga. 
Uppmärksamheten riktas mot att identifiera träffande namn, mot 
språkutveckling, alltså mot utveckling av nya begrepp, om de 
existerande är otillräckliga, dvs inte adekvata." (Kjellén och 
Söderman 1980, s 16) 

Även Hägg och Hedlund (1978) har diskuterat olika perspektiv på fallstudieme

toden. Ett av dessa perspektiv bygger på en holistisk ansats vilket har berö

ringspunkter med diskussionen ovan i detta kapitel när vår multimetodologiska 

ansats introducerades. 

"As even a casual look in the dictionary tells you, there are evi
dent relationships between a case study approach and a holistic 
point of view. In this tradition, a simple observation resulting in a 
datum contains very little information. The meaning of that da
tum becomes apparent only when it is considered as a part of a 
whole. Social processes are bounded, the boundary specifying the 
whole. A case study is a way to investigate just what those boun
daries are. And even if the boundaries are known beforehand, it is 
necessary to scan the whole 'area* thus framed in order to under
stand even the meaning of a single observation within the bounda
ry. This means that case studies tend to require a lot of work, 
since social events and processes are usually fruitfully looked 
upon as taking place within rather large systems. For example, it 
has become evident in psychiatry that individual neuroses often 
have to be seen in the context of the family and even society at 
large. However, the holistic point of view, although it mostly 
means taking a broader look at the world, also implied the ne-
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cessity of drawing some boundaries, of making some assumptions 
about the context." (Hägg och Hedlund 1978, s 4-5) 

Också Miles (1979) har penetrerat de vetenskapliga problem som är förknippade 

med "case-metoden" och utvecklar olika angreppssätt för att kunna hantera 

dessa. Det rör sig främst om problem som uppkommer i samband med analys av 

kvalitativa data. 

"... the most serious and central difficulty in the use of qualitati
ve data is that methods of analysis are not well formulated. For 
quantitative data, there are clear conventions the research can 
use." (Miles 1979, s 590) 

Samma utgångspunkt vidlåter även McClintock et al (1979). De har sökt finna 

en "logisk" form för hur en kvalitativt baserad case-study skall analyseras. På 

basis av den logik som bl a stickprovsundersökningar vilar på utvecklas en me

tod för case som benämnes "The Case Cluster Method". Denna byggs upp kring 

ett klustrande av dels informationsgivare och dels olika situationer som är rele

vanta. 

Begreppen praktikfall, fallstudie, case-study m fl används ofta som synonymer 

på en viss typ av undersökningsstrategi. Vi anser att alla dessa tillhör samma 

metodfamilj med vissa gemensamma grunddrag men att skillnader dem emellan 

finns med avseende på t ex djup och bredd i undersökningsansatsen. Således kan 

fallstudien ses som en för de övriga övergripande metod vilket alltså innebär att 

ett praktikfall eller case-study kan vara en del i en mer fullständig fallstu-

die.H) 

Yin (1981) hävdar att den rådande begrepps- och förståelseförvirringen härrör 

från en hopblandning vad gäller undersökningsdata, teknikerna för datainsamling 

och undersökningsstrategibegreppet. "Case-studies" implicerar inte i sig att det 

är viss/vissa sorter av empiriska data som är aktuella. Metoden bör snarare 

betraktas som neutral i förhållande till t ex kvantitativa och/eller kvalitativa 

dimensioner -av undersökningsdata. Vidare diskriminerar inte case-studie-meto-

den mellan olika verktyg för insamling av data. Däremot hävdas att metoden 

bör betraktas som en forskningsstrategi och som sådan definieras denna av Yin: 
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"As a research strategy, the distinguishing characteristic of the 
case study is that it attempts to examine: a) a contemporary 
phenomenon in its real-life context, especially when b) the boun
daries between phenomenon and context are not clearly evident." 
(Yin 1981, s 59) 

Utifrån denna syn på case-study-metoden diskuterar Yin tre grupper av forsk-

ningsproblem/-situationer där kriterier anges som har avgörande inverkan på 

metodens lämplighet. 

"1) The different types of case studies that are possible (explora
tory, descriptive and explanatory), 2)The types of research 
questions best addressed by case studies as opposed to other 
research strategies (explanations rather than incidence ques
tions); and 3)The types of case study designs (all must cope 
with the essential problem that, because the context is part of 
the study, there will always be too many 'variables' for the 
number of observations to be made, thus making standard 
experimental and survey designs irrelevant)." (Yin 1981, s 59) 

Utifrån vårt övergripande sätt att betrakta problemet sker sålunda en belysning 

av planeringsföreteelsen med hjälp av en kvantitativ strukturstudie. Denna ger 

möjlighet att urskilja relevanta strukturer och samband där såväl planering som 

allmänna företagskaraktäristika täcks in. Kännetecknande för delstudien är att 

ett relativt fåtal dimensioner hos ett större antal undersökningsobjekt studeras. 

Avsikten är härvidlag inte att erhålla en analysbas på hög generalitetsnivå till 

vilken de övriga metoderna skall adderas. Snarare önskas en strukturell beskriv

ning i systemtermer där identifikation av komponenter och sambanden mellan 

dessa påvisas. 

Inom ramen för den totala empiriska designen ingår också den undersöknings-

strategin som tar fasta på metoden "case-studies". Vi har i föreliggande arbete 

skilt mellan två varianter av denna huvudkategori, nämligen fallstudie och djup

studie. Härigenom skapas möjlighet att tränga in i den mångdimensionalitet och 

komplexa sociala verklighet som planering i företag utgör. 

Sålunda ser vi de båda ovan beskrivna undersökningsstrategierna som likvärdiga 

komponenter i en sammanhållen total empirisk strategi. Det innebär att vi inte 
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betraktar en viss metodtyp som under-/överordnad någon annan. I stället vill vi 

hävda att ett specifikt forskningsproblems definition och artikulation i en sam

manhållen referensram kan implicera både teoretiska och praktiska motiv för 

en kombination av metoder. 

Nödvändigheten av att söka belysa organisationers särdrag med en bredare och 

mer djupsyftande metodarsenal har även observerats i den allmänna debatten 

om småföretag. Ramström uttrycker sin syn och menar att: 

"... vid studiet av de mindre företagen - liksom givetvis också de 
större - måste vi betrakta varje företag som unikt. De eventuella 
flagarf som vi tycker oss få belägg för genom omfattande statistis
ka tvärsnittsstudier har endast en begränsad relevans i det enskil
da fallet. De olika företagen visar sinsemellan så olikartade drag 
vad gäller företagsstruktur, omgivningspåverkan och - och minst -
företagaregenskaper, att ett försök till diagnos i det enskilda 
fallet trotsar alla försök att utnyttja generella fsanningar!... Om vi 
vill nå en fördjupad förståelse för de mindre företagens 'natur1 och 
problem måste vi efter en översiktlig kartläggning genom sådana 
tvärsnittsstudier söka oss fram på praktikfallets väg genom in
gående studier av ett mindre antal företag. Vi får sålunda med 
berått mod göra avkall på generalitetskraven för att i stället 
kunna nå denna högre grad av förståelse." (Ramström 1975, 
s 11- 12) 

En ur vetenskaplig synvinkel intressant frågeställning rör analysen och de slut

satser som framkommer av ett empiriskt material vilket baserats på en multi-

metodologisk ansats. Som tidigare nämnts i detta kapitel är frågan om reliabili-

tet förknippad med mätinstrumentens tillförlitlighet. Genom att den valda an

satsen har erbjudit stora möjligheter till att använda många olika instrument 

för att undersöka ett visst forskningsproblem har instrumenten med andra ord 

utvärderat varandra. Den samstämmighet i "mätningarna" som uppnåtts pekar 

på en hög reliabilitet. 

Tidigare har vi argumenterat för behovet av en multimetodologisk ansats för 

att angripa det forskningsproblem som kommer till uttryck i vår referensram. 

Analogt vill vi också därmed hävda att den valda undersökningsstrategin gjort 

det möjligt att diskutera begreppet validitet. Genom att samtidigt angripa ett 

fenomen med flera olika metoder där var och en lämnar, i förhållande till refe-
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rensrarnen, samstämmig kunskap kan i detta sammanhang en god validitet för

utsättas. Detta sätt att ställa den teoretiska referensramen mot insamlade data 

kommenteras av Normann (1976) som menar att det finns två vägar att välja 

härvidlag. Antingen att utifrån ett antal hypoteser konfrontera en begränsad del 

av en föreställningsram med data eller att ta 

"en omfattande föreställningsram och konfrontera den på ett stort 
antal punkter samtidigt med en komplex uppsättning data i form 
av ett komplext system eller händelse." (Normann 1976, s 69) 

Förhållandet att vi studerar ett komplext system av händelser och relationer i 

skenet av en utvecklad referensram får också, som vi ser det, positiva konsek

venser för möjligheter till generaliseringar. Som vi tidigare nämnt sker detta 

genom en undersökningsstrategi som bygger på en kombination av metoder, där 

var och en har sin exklusiva uppgift. Avsikten är således att så uttömmande som 

möjligt söka nå grundläggande förståelse av strukturen, processen och drifkraf-

ten kring strategisk planering. Metodernas komplementaritet skapar därmed 

möjlighet för denna förståelse av helheten, och det är denna som bör relateras 

till begreppet generalisering. Härmed avses inte i första hand samband och 

lagbundenheten i sig utan mera det tankemönster och den begreppsutveckling 

som innehålls i referensramen. Vi menar att några enkla och oföränderliga sam

bandsbestämningar inte vidlåter en verklighet som bygger på förändring och 

utveckling. Endast i den mån en föreställningsram bygger på ansatsen att söka 

studera verkligheten på dessa villkor blir det meningsfullt att tala om generali-

tet.") 
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AVDELNING IV EMPIRISK DATABAS 

Följande avdelning redovisar i separata kapitel de tre delstudierna som utgör 

den empiriska databasen i föreliggande arbete. Varje kapitel inleds med en dis

kussion om det konkreta tillvägagångssättet vid datainsamlingarna. Dessa prak

tiska metodavsnitt utgör därvid naturliga fortsättningar till de metodologiska 

utgångspunkter som framkom i kapitel 7. 

De relativt sett oförädlade empiriska data som redovisas skall ses mot bakgrund 

av dess syfte att fungera som den databas ur vilken därefter de egentliga analy

serna erhåller underlag. Denna två-steg-variant, att först bygga upp och presen

tera en empirisk bas som i nästa steg aktivt används vid analys och teorikopp

lingar, har både moraliska och pedagogiska rötter. För det första har vi önskat 

att medta läsaren "hela vägen" vilket har gjort det nödvändigt att i framställ

ningen även explicit återge den "empiriska prologen". Dessutom är det vår 

ståndpunkt att empiriska studier skall ge varje läsare en möjlighet att själv 

pröva rimligheten i de slutsatser som framkommer i ett sådant arbete. Detta 

förutsätter en öppen redovisning av de empiriska faserna. 

Naturligtvis är det av många anledningar nödvändigt att en viss bearbetning, 

komprimering och strukturering sker men dessa bör vara så skonsamma som 

möjligt så att inte den råa empirins grundkvaliteter förtas. Förutom det ovan 

sagda hävdar vi att användandet av en multimetodologisk ansats i sig ställer 

höga krav på explicitet i redovisningen av de steg som utgör den empiriska för

ädlingsprocessen. 

De skilda utgångspunkter som respektive metod vilar på, de exklusiva uppgifter 

dessa haft inom den valda undersökningsstrategin samt de empiriska bidrag som 

blivit följden därav bör således framgå i redovisningen. Sammansmältningen av 

de empiriska blocken kan därvid ses som en interaktiv process där innehållet i 

referensramen blir den naturliga reflektor som fångar in, koncentrerar och 

vidareför kraften i de empiriska energikällorna. 
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Nödvändigt är också att sätta in empirifaserna i ett tidsperspektiv. Så genom

fördes den kvantitativa strukturstudien under tiden 1978-1979. I anslutning till 

denna genomfördes även praktikfallsstudien vilken både påbörjades och avsluta

des 1979. Kort därefter initierades även djupstudien vilken fortgick till och med 

1981. Därmed var den grundläggande empiriska datainsamlingen slutförd. Där

efter har kontakterna med undersökningsföretagen kvarstått i så motto att 

kompletterande efterhandsinformation har kunnat erhållas. 
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8 KVANTITATIV STRUKTURSTUDIE 

8.1 Praktisk metod 

Tidigare har klargjorts vad våra studieobjekt är och i samband därmed precise

rades även begreppet "mindre och medelstora företag". Dock fördes inget reso

nemang om företagsbegreppet i sig. Vanligen brukar detta i företagsekonomiska 

studier definieras utifrån tre olika synvinklar - den ekonomiska, juridiska och 

tekniska enheten. Vad gäller den tekniska enheten tar man där fasta på det 

fysiska arbetsstället, medan den juridiska definitionen ser till viss enhets 

skatterättsliga status. Den ekonomiska företagsenheten definieras vidare som 

den enhet inom det ekonomiska systemet som dirigeras och kontrolleras av en 

enhetlig ledning. En ekonomisk enhet kan därvid bestå av ett flertal juridiska 

enheter, och varje juridisk enhet kan i sin tur vara uppdelad i olika arbets

ställen/tekniska enheter. 

Emellertid sammanfaller för merparten av företag de tre företagsbegreppen, 

dvs den ekonomiska enheten utgörs samtidigt av en juridisk enhet och en teknisk 

enhet. Detta förhållande visas i en tidig studie av Rydén (1966) där det fastslås 

att 96 procent av alla arbetsställen i industrin samtidigt är en juridisk och eko

nomisk enhet. Även om man kan anta att det under tiden därefter skett en för

skjutning mot mer konglomerat företagande, dvs procentsatsen ovan har mins

kat, torde förhållandet alltjämt i stort sägas råda.D 

Eftersom föreliggande studie fokuseras på planering, en aktivitet som vanligtvis 

hänförs till de överordnade styr- och ledningsnivåerna i en organisation, bör 

detta tala för att den ekonomiska enheten skall utgöra vårt studieobjekt. Det är 

på denna nivå som planeringsverksamheten vanligtvis kan förutsättas tilldra sig. 

Genom att utnyttja det material som SCB:s Centrala Företagsregister (CFR) 

erbjuder kunde denna aspekt tillgodoses. Detta eftersom den ekonomiska före

tagsenheten är den institutionella enhet som denna databas är uppbyggd kring. 
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8.1.1 Stegen fram till en hanterbar undersökningspopulation... 

Efter klarläggandet att CFR var användbart för våra syften blev det uppenbart 

att begränsningar måste vidtagas för att minska ner den möjliga populationen. 

Genom att inrikta sig mot mindre och medelstora företag - företag med färre 

än 200 anställda - innebar redan det en populationsbegränsning. Samtidigt be

fanns det nödvändigt att också fastställa en undre storleksgräns. Denna sattes 

vid tio anställda. 

Anledningen till att företag med färre än 10 anställda exkluderats i denna stu

die har såväl teoretiska som praktiska ursprung. För det första såg vi det som 

önskvärt att företagen i någon utsträckning nått en sådan nivå i sin utveckling 

att vissa organisatoriska förhållanden börjat prägla densamma, t ex genom hori

sontella eller vertikala arrangemang, tillämpande av vissa administrativa ruti

ner och processer m m. Detta i skenet av att planeringsföreteelsen i sig är svår 

nog att hantera även i företag som utvecklat någon grad av stadga i sitt beteen

de. Den satta, undre storleksgränsen, skulle således verka underlättande för att 

koncentrera vår studie på strategisk planering. 

För det andra finns även praktiska restriktioner som talar för att välja bort 

företag med färre än tio anställda, eftersom tillförlitligheten i de uppgifter som 

finns lagrade i CFR om denna företagskategori är behäftade med vissa kvali-

tetsbrister.2) 

Utifrån denna population kunde sålunda teoretiskt ett urval gjorts vilket base

rats på hela riket. Dock sågs det som önskvärt, av tids- och kostnadsskäl, att 

genomföra ytterligare begränsningar. Den ena av dessa som vidtogs rörde kon

centrationen till vissa utvalda branscher, den andra tog fasta på den rumsliga 

dimensionen, dvs byggde på en viss geografisk koncentration. 

8.1.2 ...gick via geografiska avgränsningar,... 

Den rumsliga områdesavgränsningen sågs, med hänsyn till vårt problemområde, 

inte innebära några nackdelar trots att näringslivsstrukturen väsentligt skiljer 
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sig ât mellan olika regioner i Sverige. De regioner som kom att ingå i vår slut

liga områdesavgränsning valdes ut efter subjektiva bedömningar. Till vår väg

ledning fanns tidigare regionval utförda och vars ställningstaganden till skilda 

aspekter även överensstämde med våra överväganden.^) Processen ledde så 

småningom fram till att olika regionala strukturer täcktes in, allt från glesbygd 

till storstadsaggregat, och den områdesavgränsning som bildade utgångspunkt 

var det tidigare gällande A-region.^) 

Enligt den regionala strukturplanens klassificering av rikets orter kom under

sökningen att omfatta A-regioner innehållande en storstad - Malmö -, tre pri

mära centra - Borås, Borlänge/Falun och Skellefteå - samt två regionala centra 

- Mora och Lycksele med omland. För speciellt de större orterna ingår i omlan-

det förhållandevis stora tätorter medan de mindre orternas omland kan karaktä

riseras som glesbygdsområde. De studerade A-regionerna är långt ifrån enhet

liga till sin karaktär. En jämförelse av regionernas näringslivs- och befolknings

struktur understryker detta. 

8.1.3 ...en koncentration till några branscher... 

Den andra begränsningen av urvalspopulationen som vidtogs rörde koncentra

tionen av undersökningen till ett mindre antal branscher. Ett första steg därvid

lag innebar att såväl tillverknings- som servicesektorn borde beaktas, och uti

från denna ståndpunkt kom det slutliga branschurvalet att omfatta två till

verkande och fyra servicebranscher. 

Den främsta anledningen till att tillverkande företag medtogs, är att industri

sektorn utgör en dominerande del i svenskt näringsliv. Gruppen industriföretag 

är dock inte någon homogen grupp. Därför har ur denna grupp utvalts två del

branscher som kännetecknas av olika karaktäristika. Trävaruindustriföretag, 

SNI 33, har sålunda valts ut som representanter för företag som traditionellt 

ansetts vara verksamma i en relativt stabil miljö men med tydliga konjunktu

rell svängningar. Krisen under senare delen av 70-talet i denna bransch var 

emellertid inte enbart konjunkturbetingad utan karaktäriserades även av struk

turella förändringar. 
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Den andra tillverkningsbranschen som medtagits är verkstadsindustrin, SNI 38. 

Miljön som företagen i denna bransch verkar i kännetecknas av stor dynamik. 

Många av dessa företag är dessutom i olika former uppkopplade till storföretag 

i form av underleverantörer, legotillverkare och liknande. Sektorn har också 

expanderat kraftigt under efterkrigstiden även om dagens situation inneburit en 

viss avmattning. 

Serviceföretagen verkar å andra sidan under delvis andra betingelser. Produk

tionen utgörs ofta av tjänster och kundstrukturen är vanligtvis helt annorlunda 

än vad som gäller för tillverkningsindustrin. Dessutom finns i ett flertal servi

cebranscher intresse-, inköps-, försäljningsorganisationer och dylikt till vilka, i 

vissa branscher flertalet, i andra branscher ett fåtal av de enskilda företagen är 

kopplade. Dessa organisationer handhar därvid i varierande utsträckning de 

enskilda medlemsföretagens ekonomiadministration och vanligen även plane

ringsfunktionen. Någon undersökning som klargör i vilken omfattning förhållan

dena är på ovan beskrivet sätt och vad detta konkret innebär föreligger dock 

inte. 

De servicebranscher som kom att ingå i undersökningen blev slutligen livsme

delshandeln, SNI 6221, beklädnadsdetaljhandeln, SNI 6231, hotell-, pensionats-

och campingrörelse, SNI 632, samt tvätterier, SNI 952. 

8.1.4 ...samt allmänna bedömningar om olika krav som kommande ana

lyser kunde ställa 

Genom de vidtagna avgränsningarna vad gäller företagsstorlek, region- och 

branschsammansättning, som diskuterats ovan, kom populationen att omfatta 

totalt 774 företag. Hur dessa fördelar sig på utvalda branscher och regioner 

visas i nedanstående tabell. Fördelningen av företag motsvarar i stort vad som 

gäller för landet som helhet. 
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Tabell 8.1 Totalpopulationen fördelad pâ region och bransch. 

A-region Trä Verk
stad 

Livs
medel 

Bekläd
nad 

Hotell Tvätt Totalt 

Malmö 17 169 55 19 6 6 272 

Borås 55 67 26 11 4 3 166 

Borl/Falun 57 54 23 5 8 2 149 

Mora 19 31 10 1 6 - 67 

Skellefteå 29 46 9 1 3 2 90 

Lycksele 10 10 5 1 4 - 30 

Totalt 187 377 128 38 31 13 774 

Nästa steg kom att röra frågan huruvida samtliga nu kvarvarande företag (774 

st) skulle undersökas eller om någon ytterligare reducering av undersöknings-

populationen var önskvärd. Eftersom en ambition var att försöka nå så hög 

svarsfrekvens som möjligt, vilket av erfarenhet ställer krav på omfattande 

resursanspråk i tid och pengar i uppföljningsarbetet, beslöts att minska popu-

lationen ytterligare. Därmed var det viktigt att inte skära bort möjliga analys-

vägar. Detta sett i skenet av att vårt problemområde hittills varit ringa belyst 

varför en så heltäckande och öppen ansats som möjligt eftersträvades. Studien 

skulle ge oss en uppfattning om de tendenser och mönster som endast delvis 

svagt antytts av tidigare studier. Storleken av urvalet kom därför i första hand 

att ske utifrån dessa aspekter, där inslaget av subjektivitet bitvis är stort. 

Som framgår av den nyss presenterade sammanställningen över totalpopulatio-

nens fördelning på bransch respektive region är företagen ojämnt spridda. Ett 

strikt slumpmässigt urval skulle sannolikt innebära att vissa analysmöjligheter i 

ett senare skede begränsades pga denna sneda fördelning. Denna skevhet i för

delningen går också igen om materialet storleksgrupperas. 
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Med ledning av den ovan berörda struktur som den kvarvarande populationen 

uppvisade bestämdes att, eftersom två huvudtyper av branschkategorier ingår, 

hälften skulle utgöras av tillverkande företag och den andra hälften av företag 

från de fyra servicebranscherna. Mot denna bakgrund sågs det som rimligt att 

ett antal av 100 företag ur vardera trä- och respektive verkstadsbranschen 

skulle ingå. Detaljhandeln, dit både livsmedels- och beklädnadsbranschen räk

nas, skulle också få svara för 100 företag. De återstående hotell- och tvätteri-

branscherna avsågs också tillsammans få bli representerade med lika många 

undersökningsobjekt. 

Det slutliga steget att nå fram till de totalramar som ovan nämnts kom att 

innebära att någon form av urval måste företas. För att kunna behålla så många 

analysvägar som möjligt såg vi det som nödvändigt med en kombination av to

talurval och slumpmässigt urval. 

Ur trä- och verkstadssektorerna gjordes därför proportionellt urval bland före

tagen med upp till 50 anställda. För att säkerställa representation av företag 

med 50 och fler anställda totalundersöktes dessa. FÖr livsmedelsdetaljhandeln 

skedde urvalet på samma sätt som för trä och verkstad vad gäller Malmö-, Bo

rås- och Borlänge/Falun-regionerna. På grund av det ringa antalet företag i 

branscherna beklädnads, hotell och tvätt totalundersöktes dessa. Lycksele-

regionen avviker från de övriga i så motto att den på grund av det begränsade 

antalet företag inom respektive bransch kom att totalundersökas. Totalt kom 

därmed 344 företag att ingå i undersökningen och urvalsförfarandet kan därmed 

sammanfattas i termer av stratifierat stickprov.5) Fördelningen av urvalda 

företag på bransch och region visas i tabell 8.2 nedan. Motsvarande tabell upp

delad på företagsstorlek återfinns i bilaga 1. 
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Tabell 8.2 Urvalda företag fördelade på region och bransch. 

A-region Trä Verk
stad 

Livs
medel 

Bekläd
nad 

Hotell Tvätt Totalt 

Malmö 12 37 18 19 6 6 98 

Borås 26 14 10 11 4 3 68 

Borl/Falun 26 15 10 5 8 2 66 

Mora 10 9 10 1 6 0 36 

Skellefteå 16 15 9 1 3 2 46 

Lycksele 10 10 5 1 4 0 30 

Totalt 100 100 62 38 31 13 344 

8.1.5 Datainsamlingsmetod 

Genom denna delstudie var avsikten att erhålla en översiktlig bild av de tenden

ser och mönster av strukturell natur som kännetecknar en organisations plane

ring sedd i ljuset av dess allmänna situation och organisatoriska särdrag. Därvid 

inriktades undersökningen mot att täcka in förhållanden som i huvudsak beskrivs 

genom kvantifierbara faktorer. Det relativt stora antalet företag som skulle 

undersökas samt de efterfrågade uppgifternas strukturella natur innebar att 

insamlingsmetoden kom att bli postenkät. Personliga intervjuer diskuterades 

även som metodalternativ. Dessa har den fördelen att ett större djup och bredd 

i informationen kan erhållas jämfört med postenkät. Sådana aspekter sågs dock 

inte som diskvalificerande för metoden postenkät eftersom vi i de övriga empi-

rifaserna väl skulle täcka in mer "mjuka" förhållanden som också är av betydel

se för strategisk planering. En annan invändning mot personliga intervjuer i 

detta skede var att endast ett begränsat antal intervjuer hade kunnat genomfö

ras. Detta av tids- och kostnadsskäl. 

Huvudundersökningen föregicks av en begränsad förstudie. Ett fåtal företag 

utvaldes, 10 stycken, och dessa tillsändes en preliminärversion av utarbetat 
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frågeformulär. Därigenom kunde utrönas om de i formuläret ingående fråge

ställningarna uppfattades på avsett sätt och vilka svårigheter respondenten 

ställdes inför vid ifyllandet. Dessutom bidrog denna pilotstudie till ökad insikt 

och förståelse för förekomsten och användningen av planeringssystem i mindre 

och medelstora företag. De erfarenheter som vanns återfördes och påverkade 

den slutliga enkätens utformning. 

För att underlätta ifyllandet av enkäten eftersträvades vid dess konstruktion 

fasta svarsalternativ i så stor utsträckning som möjligt. De ställda frågorna 

grupperades under två huvudrubriker, "bakgrundsdata" respektive "företagets 

planerings- och styrsystem". Den första gruppen avsåg att ta fram relevanta 

karaktäristika om företagen utöver huvudkriterierna. Uppgifter insamlades 

härvid om ägande/ledning, produkter, marknad och samverkan m m. Den andra 

delen av frågeformuläret koncentrerades helt mot planeringsinriktade företeel

ser. 

8.1.6 Bortfallsanalys 

Av de 344 företag som slutligen tillsändes frågeformulär, framkom att 14 före

tag gått i konkurs eller av annan anledning lagt ned sin verksamhet efter det att 

Centrala Företagsregistret senast uppdaterats. Antalet företag från vilka man 

kunde förväntas erhålla svar decimerades sålunda till 330 stycken. 11 av de 14 

företagen hade färre än 50 anställda vilket ungefär motsvarar den andel som 

denna storleksklass utgör i det totala materialet. Bland de kvarvarande företa

gen uppstod dels ett totalbortfall och dels ett partiellt bortfall. Totalbortfallet 

hänför sig till de företag som av olika anledningar helt avböjt medverkan i un

dersökningen medan det partiella bortfallet uppstått genom ofullständighet i 

besvarandet av ställda frågor i enkäten. Problemet med denna senare typ av 

bortfall kommer att beröras löpande vid resultatredovisningen längre fram i 

arbetet. 

75 företag har ej besvarat utsänd enkät. Svarsfrekvensen är därigenom knappt 

80 procent. En uppdelning av totalbortfallet på tillverkande branscher och ser

vicebranscher visar att bortfallet fördelat sig lika i förhållande till de båda 
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branschkategoriernas andel av urvalet. Även vid en branschvis analys av bort

fallet finner man att detta i huvudsak fördelat sig proportionellt. Den enda 

nämnvärda avvikelsen svarar livsmedelshandeln för som har en något högre 

svarsfrekvens än genomsnittet. Analyseras bortfallet med regionerna som ut

gångspunkt finner man ett betydligt högre bortfall av företag i Malmö-regionen 

än vad antalet urvalda enheter i denna region borde medföra. 43 procent av 

totalbortfallet men bara 28 procent av urvalda företag finns i denna A-region.6) 

Slutligen har företagsstorleken tagits som utgångspunkt i bortfallsanalysen. Det 

visar sig att svarsfrekvensen ligger på ungefär samma nivå oavsett företags

storlek. 

8.2 Företagens allmänna förhållanden 

Som framgått tidigare grupperades frågorna i enkäten kring dels vad som kan 

benämnas "bakgrundsdata" dels kring mer direkt planeringsrelaterade för

hållanden. Denna gruppering går också igen när det gäller den kommande resul

tatredovisningen. Här har dock "bakgrundsdata" skiktats på så sätt att mer 

interna respektive externa förhållanden redovisas var för sig. Efter denna ge

nomgång fokuseras framställningen till en redovisning av de karaktäristiska som 

utmärker den strategiska planeringen i de studerade företagen. 

8.2.1 Extern situation 

Den externa situation under vilken företagen verkar uttrycks indirekt bl a ge

nom bransch- och regionspecifika förhållanden, som diskuterats tidigare, där 

den förstnämnda tar fasta på verksamhetsanknutna förhållanden medan den 

senare anger den omgivande miljöns situation i termer av infrastrukturella be

tingelser. En mer direkt determinant på hur relationen till den omgivande mil

jön ter sig uttrycks genom de förhållanden som marknadssituationen i stort 

uppvisar. Denna definieras bl a genom den produktionsmässiga egenart man 

utvecklat samt de olika mönster för kundrelationer som existerar. 
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8.2.1.1 Företagens marknadsmässiga förhållanden 

En organisations relation till sin handlingsmiljö kan bl a uttryckas genom kopp

lingen mellan avsättning och produktion. En viss situation föreligger om före

taget tillverkar på underleverantörs- eller legobasis, en annan när kontrollen 

över såväl produktion som avsättning helt ligger i egna händer. Med underleve

ranser avses här tillverkning och försäljning av råvaror, halvfabrikat och/eller 

bearbetningsmoment till andra företag medan legotillverkning avser tillverkning 

och försäljning som ovan, men där beställaren håller med råvaror, halvfabrikat 

m m. En viss skillnad föreligger således mellan de båda kategorierna, men i 

föreliggande arbete kommer de ändock att behandlas som likvärdiga. De olikhe

ter som råder mellan underleverantör och legotillverkare kan i sig vara in

tressanta men för denna studie har vi bedömt likheterna vara större än olikhe

terna. Indelas de undersökta industritillverkande företagen i dels sådana som är 

underleverantörer/legotillverkare och dels de som inte är det får en samman

ställning som redovisas i tabell 8.3. Eftersom vår ambition varit att renodla de 

olika kategorierna har företagen grupperats utifrån om de har underleveran

ser/legotillverkning eller egen tillverkning motsvarande minst hälften av om

sättningen. 

Tabell 8.3 Antal underleverantörer/legotillverkare respektive egentillverka-
re i trä- respektive verkstadsbranschen. 

Trä Verkstad Totalt 

Företagskategori Antal 
företag 

Procent Antal 
företag 

Procent Antal Procent 
företag 

Underleverantörer/ 
legotillverkare 14 21 28 41 42 31 

Egen tillverkning 54 79 41 59 95 69 

Totalt 68 100 69 100 137 100 

Anmärkning: Internbortfall, träföretag 9 st, verkstadsföretag 2 st. 
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Ett genomgående mönster i materialet har varit att företagen utvecklar en 

dominerande verksamhetsinriktning. Denna kan sedan kompletteras med en 

annan. Det visar sig att 82 företag antingen helt fungerar som legotillverka-

re/underleverantör eller egentillverkare. Resterande 55 företag har en mix av 

olika produktinriktningar. Även här dominerar en verksamhet oftast markant 

(minst 75 % av produktionen) över den andra. Sällan (8 företag) har man en 

samtidig mix av lego, underleveranser och egen produktion där dessa är unge

färligen jämbördiga. 

Av de båda branscherna är det vanligare att verkstadsföretagen fungerar som 

underleverantör och/eller legotillverkare. Procentandelen är här 41 jämfört 

med 21 procent för träföretagen. Det kan här tilläggas att förekomsten av före

tag som till sin huvudsakliga del sysslar med legoarbeten är begränsade. Totalt 

7 företag, varav 5 inom verkstadsindustrin, har denna inriktning av sin verksam

het. Legoarbeten ses uppenbarligen som ett naturligt komplement till övriga 

produktionsinriktningar. 

Merparten av studerade företag är vad som kan benämnas egentillverkare, dvs 

verksamheten bygger på produkter som inte kan klassificeras som lego eller 

underleveranser till annat/andra företag. Knappt 70 procent av företagen har en 

sådan produktion som verksamheten är uppbyggd kring, och av dessa har majo

riteten (7 av 10) detta som enda inriktning. 

Analyseras detta material med avseende på företagsstorlek framkommer att 

cirka hälften av de företag med underleveranskopplingar av den typ som här 

medtagits tillhör den minsta storleksklassen, dvs 10-19 anställda. Denna före

tagsstorlek finns representerad i en utsträckning motsvarande 30 procent bland 

kategorien "Egen tillverkning". Sålunda tycks underleverantörssituationen vara 

vanligare ju mindre ett företag är. Förhållandet är likartat i de båda branscher

na. 

Beroendeförhållanden till ett fåtal kunder samt kundernas geografiska belägen

het utgör andra dimensioner av marknadssituationen. Avsättes större delen av 

omsättningen till ett enstaka antal kunder kan man å ena sidan säga att före-
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taget lever i en riskfylld situation därför att ett bortfall av en kund direkt kan 

försätta företaget i en kris. A andra sidan kan hävdas att ett nära förhållande 

till de fåtal kunder man har underlättar verksamhetsplaneringen. 

Att ett kundberoende existerar visar sig genom att nära hälften av företagen 

avsätter minst halva sin produktion till sina tre största kunder. Kundstrukturens 

koncentration understryks ytterligare av det faktum att cirka 1/3 av företagen 

har en kund som ensam emottar varor för mer än hälften av omsättningsvärdet. 

Vid en analys över företagsstorleken finner man att ett ensidigt förlitande till 

enstaka kunder i större utsträckning finns bland de mindre företagen. Sålunda är 

det bland företag med 10-19 anställda minst dubbelt så vanligt med en försälj

ningskoncentration till en kund än vad fallet är bland de största, de med 100-

199 anställda. 

Kundernas geografiska läge i förhållande till företaget är en annan dimension av 

kundstrukturen. De mindre företagen har i första hand en regional marknad som 

huvudsakligt avsättningsområde, ibland ett större område inom landet. Att 

koncentrationen till hemmamarknaden är påtaglig understryks av det förhållan

det att endast 1 företag av de allra minsta har en försäljning som domineras av 

exportaffärer. Den regionala marknadens stora betydelse avtar därefter när 

företagen växer och bland de största företagen finns en jämn spridning av för

säljningen till den regionala, den övriga svenska samt utländska marknaden. 

Förhållandet illustreras i nedanstående figur. 
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Figur 8.1 Företagens dominerande avsättningsmarknad och företagens stor
lek. 

Antal företag i 
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= Företag med 100-199 anställda 

Anmärkning: Procentberäkningarna är gjorda pä basis av antal avgivna svar. 51 
företag med 10-19 anställda, 21 företag med 100-199 anställda. 

De mindre och medelstora företagens hemmaorienterade marknadssituation har 

uppmärksammats i andra sammanhang och i en nyligen utkommen skrift pekar 

man framförallt pä två orsaker till detta förhållande. För det första innebär 

småföretagens begränsade administrativa och språkliga resurser m m en hämsko 

för möjligheten att arbeta på avlägsna marknader. Vidare menar man att en 

annan orsak ligger i det förhållandet att merparten av småföretagen saknar 

internationellt gångbara produkter.^) Betänkes dessutom att andelen underleve

rantörs- och legoföretag är stor för denna företagsgrupp innebär detta att man i 
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många fall inte har några egna produkter att gå ut med på den internationella 

marknaden. 

8.2.1.2 Extern resurskomplettering - tjänster 

Småföretagens begränsning vad gäller egna administrativa resurser skapar i 

många fall ett kunskapsberoende/tjänsteberoende till andra externa intressen

ter. Inköp av tjänster för redovisnings- och budgetarbete, rekrytering i styrelsen 

av erforderlig extern resursperson är exempel på resurskomplettering av mer 

stadigvarande och långsiktig karaktär, men även mer tillfälligt samarbete 

mellan företag, enskilda konsulter och myndigheter är ett led i att knyta till sig 

den kunskap som man själva saknar. 

I takt med en ökad koncentration inom näringslivet har beroendeförhållanden 

mellan företag successivt tilltagit. Övergången från en marknad där många och 

små företag agerar, antingen som köpare eller säljare, till en marknad som 

domineras av ett fåtal stora företag har fått som resultat att olika former av 

samverkan har uppstått. 

Resultaten från undersökningen visar att knappt hälften av företagen har sam

verkan inom ett eller flera områden med annat/andra företag. Vidare tycks 

behovet av samverkan variera mellan företag av olika storlek. Så är samver

kansfrekvensen lägst för företag med 10-19 anställda, något under 40 procent, 

medan motsvarande andel för företag med 100-199 anställda är nästan 60 pro

cent. Ett fenomen som framträder i vårt material är att den högsta samver

kansfrekvensen uppträder i klassen 50-99 anställda, något över 70 procent. 



165 

Tabell 8.4 Samverkansfrekvens mellan företag, storleksuppdelat. 

Företagsstorlek 

10-19 20-49 50-99 100-199 Totalt 

Företag med 
samverkan 37 49 73 58 48 

Företag utan 
samverkan 63 51 27 42 52 

Totalt (procent) 100 100 100 100 100 

Totalt 
(antal företag) 116 76 37 26 255 

Anmärkning: Tabellen ger procentuell fördelning per storleksklass. 

Ser man till vilka områden som prioriterats när det gäller samverkan visar det 

sig att det främst är på avsättningssidan - marknadsföring och försäljning -som 

samarbete existerar. Bland de samverkande företagen har 4 av 10 uppgett denna 

inriktning. Andra områden som särskilt markerats är inköp samt hälsovård. 

Knappt 1/3 av de företag som har samverkan i någon form har angett dessa 

områden. 

Ytterligare ett sätt att erhålla resurskomplettering är att utnyttja externa 

organ som konsulter, redovisningsbyråer, offentliga institutioner m m. 18 pro

cent av företagen har uppgivit att man utnyttjar extern service av denna typ i 

hög eller mycket hög utsträckning medan 13 procent inte alls synes ha behov av 

extern företagsservice. De företag som uppgett hög eller mycket hög utnyttjan

degrad har nästan samtliga mindre än 50 anställda. Företag med över 100 an

ställda anger att man inte alls eller endast i viss utsträckning tar denna typ av 

tjänster i anspråk. 
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Den externa tjänst som i första hand kommer i fråga är redovisningsservice. Av 

de som sagt sig utnyttja externa tjänster, är det 3 av 4 som anger detta område. 

Med ökad företagsstorlek avtar dock utnyttjandet, från 88 procent för företag 

under 20 anställda till 36 procent för företag med fler än 100 anställda. 

Undersökningen visar vidare pä det förhållandet att bokföringsbyrän eller mot

svarande står i ett nära förhållande till sina kundföretag, framför allt de mind

re. Vad gäller frågan om utvärdering och analys av den löpande verksamheten 

menar 7 av 10 företag med färre än 100 anställda att bokföringsbyrån har stor 

eller mycket stor betydelse. Bland de största företagen är den enstämmiga upp

fattningen i denna fråga att bokföringsbyrån har liten eller ingen betydelse. 

Motsvarande mönster framträder vad gäller bokföringsbyråns betydelse för 

frågan om planering. 6 företag av 10 med färre än 100 anställda menar att by

rån har stor eller mycket stor betydelse, medan inget av de största har en sådan 

uppfattning. 

Revisors/granskningsmans roll som rådgivare/samtalspartner i företagsfrågor, 

en inriktning som ligger utanför dennes egentliga uppgift som granskare av 

företagets räkenskaper, anses av nära hälften av företagen vara stor eller 

mycket stor. Någon entydig förskjutning av denna uppfattning över storleks-

gränserna finns ej i materialet. 

8.2.1.3 Företagens ägarförhållanden 

I de mindre och medelstora företagen står begreppen ägande och ledning var

andra nära. Som ett flertal undersökningar påvisat är dessa vanligen synonymer 

för samma krets av personer. Även vårt material understryker dessa resultat. 

Det innebär att företagsledaren i de allra flesta fall också är delägare i företa

get. I tabell 8.5 nedan visas en sammanställning där åtskillnad gjorts mellan 

företag som är helägda av privatpersoner respektive av annat/andra företag. 

De flesta företag ägs således av en begränsad krets privatpersoner. I denna 

krets ingår nästan alltid (9 företag av 10) också företagsledaren. Helt ensam 

står denne som ägare till företaget i 31 procent av fallen. Här rör det sig före
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trädesvis om mindre företag, sådana med färre än 50 anställda. Utsträcks ägar-

kretsen till att omfatta högst tre personer har 80 procent av de 171 företagen 

en sådan ägarbild. Med undantag för några få lokala kooperationsföreningar 

överstiger ägarkretsen endast i något enstaka fall 10 personer. Utifrån den 

gängse definitionen är alltså nästan samtliga privatägda företag fåmansbolag. 

Tabell 8.5 Företagens ägarförhållande. 

Ägarförhållanden Antal företag Procentandel 

Helägt av privatpersoner 

Helägt av annat/andra företag 

Majoritetsägt av privatpersoner 
(blandat ägande) 

Majoritetsägt av annat/andra 
företag (blandat ägande) 

171 73 

39 17 

6 2 

18 8 

Totalt 234 100 

Anmärkning: Internbortfall 21 företag. 

Inte sällan används familjebolag som synonym till fåmansbolag. Begreppet fa

miljebolag används dock vanligen för att understryka den ägandemässiga kon

centrationen till en viss familj. För det insamlade materialet gäller att de pri

vatägda företagen till 60 procent kan klassificeras som familjebolag. 

Även bland mindre företag finns helägda dotterbolag. I vårt material finns 39 

sådana vilket motsvarar en procentandel på 17. Analyseras detta med avseende 

på företagsstorlek framkommer att cirka hälften av dessa företag har fler än 50 

anställda. Det innebär en tydlig "överrepresentation" eftersom andelen för 

denna storleksgrupp i relation till hela undersökningspopulationen utgör knappt 

25 procent. Det skulle tala för tesen att när mindre företag växer blir dessa 

många gånger ett attraktivt köpeobjekt för större företag. 
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Även en viss andel företag med blandat ägande förekommer. Dock är det vanli

gast att minoritetsposter innehas av privatpersoner i dessa fall. Av de 24 före

tagen med detta ägande har annat/andra företag majoritet i 75 procent av de 

nyss nämnda. 

Vidare framkommer att det i huvudsak är tillverkande företag som arbetar som 

dotterbolag. Men även inom servicesektorn förekommer inslag av denna över

ordnad-underordnad-relation, även om varianterna här kan vara flera. Framväx

ten av kedjor inom dagligvaru- och specialvarusektorn är vanliga exempel här

på. För serviceföretagens del har undersökts i vilken utsträckning dessa är an

slutna till kedjebildningar som existerar inom respektive bransch. Som framgår 

av nedanstående tabell är drygt hälften i någon form knuten till en kedja eller 

motsvarande. Av dessa är en mindre del (5 företag) helägt av en sådan kedja. 

Även delägarskap förekommer, om än också det i blygsam omfattning. 

Tabell 8.6 Serviceföretagens anslutning till branschspecifika kedjebildningar. 

Serviceföretagens kedjeanknytning Antal företag Procentandel 

Helägd av kedja 

Delägd av kedja 

Enbart ansluten till kedja 

Ej ansluten till kedja 

5 5 

13 12 

37 35 

51 48 

Totalt 106 100 

Anmärkning: Internbortfall 1 företag. 

8.2.2 Intern situation 

Den interna situationen i företag kan uttryckas på många olika sätt t ex genom 

att ange mer organisationsorienterade faktorer eller via de komponenter som 
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bygger upp den interna strukturen. Under detta avsnitt skall vi inrikta fram

ställningen mot förhållanden som i sådana termer beskriver administrationen i 

stort, utbildningsinslag i organisationen, ledningsfunktionen, datoriserade sys

tem för redovisning och budgetering m m. 

8.2.2.1 Företagets ledning 

Företagsledningens centrala ställning i mindre och medelstora företag är ett 

välbekant faktum. Förutom att som nyss visats, ledningsfunktionen vanligtvis är 

intimt kopplad till ägandet, sägs ofta att företagsledaren i dessa företag har en 

nyckelställning som sammanhållande kraft eftersom många arbetsuppgifter 

koncentreras till denne. I 85 procent av samtliga företag har företagsledaren en 

situation som innebär att traditionella ledningsuppgifter kombineras med 

någon/några andra. Vanligtvis utför han/hon någon administrativ funktion som 

ekonomi eller inköp men även arbetsledande uppgifter och deltagande i den 

löpande verksamheten är inte ovanligt. I genomsnitt utför företagsledaren två 

andra funktioner/uppgifter förutom den rent företagsledande. Tabellen nedan 

visar vilka och i vilken utsträckning olika arbetsuppgifter kombineras med tra

ditionell företagsledning. 

Tabell 8.7 Arbetsuppgifter, utöver företagsledning, som utföres av företags
ledaren. 

Arbetsuppgifter Antal företag Procentandel 

Tjänstemannauppgifter 

Arbetsledande uppgifter 

Löpande verksamhet 

Andra uppgifter 

186 87 

133 62 

103 48 

21 10 

Anmärkning: Procentandelarna är beräknade med 216 st företag som bas. I alla 
dessa företag utför ledaren minst 1 arbetsuppgift utöver företags
ledning. 
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Som framgått ovan har i 15 procent företagsledaren en renodlad VD-uppgift, 

dvs denne behöver inte arbeta flerfunktionellt utan enbart med företagsövergri-

pande frågor. Hälften av företagen med minst 100 anställda anger att VD:s 

uppgift är. renodlat management-inriktad medan motsvarande andel för företag 

med färre än 20 anställda är 5 procent. Vidare framgår att antalet "extra" upp

gifter minskar när företaget blir större. En företagsledare i gruppen 10-19 an

ställda har i genomsnitt 2,3 uppgifter att ombesörja utöver sin funktion som VD. 

Motsvarande genomsnittstal för företagsledare i företag med fler än 100 an

ställda är 0,6. 

Beroende på den centrala ställning som företagsledaren vanligtvis har i mindre 

företag blir dennes formella persondata av intresse. Sålunda kan företagsle

darens ålder tas som utgångspunkt för en analys av sättet att leda ett företag. 

Medan specialiseringen ofta är långt driven i stora företag måste ett fåtal per

soner i de små företagen spänna över ett brett kunskapsfält. Frågor rörande 

exempelvis teknologi, ekonomi och marknad kan falla inom en individs domäner. 

Personalens, främst ledningens, utbildning har sålunda stor betydelse. 

Företagsledarna i de undersökta företagen är i nära 60 procent yngre än 50 år 

och endast tre stycken har en ålder överstigande 70. 

Tabell 8.8 Företagsledarens ålder. 

Företagsledarens ålder Antal företag Procentuell andel 

- 29 12 5 

30 - 39 58 23 

40 - 49 77 30 

50 - 59 64 25 

60 - 69 41 16 

70 - 3 1 

Totalt 255 100 
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I de företag som ingår i undersökningen har drygt en tredjedel av företagsle

darna folkskola eller motsvarande som grundläggande utbildning. En fjärdedel 

har realskola eller motsvarande som teoretisk skolunderbyggnad. Det innebär 

att återstoden, knappt 40 procent, har högre utbildning. Av dessa har 8 procent 

akademisk examen. Studeras förhållandet för ett storleksuppdelat material 

finner man att merparten, 75 procent, av företagsledarna verksamma i den 

minsta storleksgruppen har realskola eller motsvarande som högsta utbildning 

medan företagsledare i den största storleksklassen med nästan motsvarande 

procentandel har gymnasial utbildning. Tendensen är således att med ökad före

tagsstorlek stiger företagsledarens utbildning. 

Tabell 8.9 Företagsledarens utbildning, storleksuppdelat. 

Företagsledarens 
utbildning 10-19 

Företagsstorlek 
20-49 50-99 100-199 Totalt 

Obligatorisk 
skolgång 49 25 31 16 36 

Realskola eller 
motsvarande 27 30 19 12 25 

Gymnasium eller 
motsvarande 19 42 33 48 31 

Akademisk 
examen 5 3 17 24 8 

Totalt (procent) 100 100 100 100 100 

Totalt 

(antal företag) 110 69 36 25 240 

Anmärkning: Tabellen ger procentuell fördelning per storleksklass. Internbort
fall 15. 
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8.2.2.2 Styrelsen 

Enligt de formella krav som uppställs i lagstiftningen skall ett aktiebolag ha en 

styrelse. Vilken roll detta organ spelar och den betydelse det får för organisa

tionen beror bl a på styrelsens sammansättning och det arbetssätt den har. Ut

går man ifrån de motiv som ligger bakom aktiebolagslagen har tidigare studier 

konstaterat att styrelsefunktionen är tämligen outvecklad i de minsta företa

gen. Bättre synes förhållandena vara i de medelstora företagen, men även där 

kan den många gånger betraktas som en administrativ påbyggnad med begränsad 

funktion. 

I föreliggande studie framkommer att delägare är den grupp som mest frekvent 

finns representerad i företagens styrelse. I 208 av de undersökta aktiebolagen 

finns de representerade. Det motsvarar 97 procent av samtliga svarande aktie

bolag (215 stycken). Den därnäst största gruppen består av representanter som 

rekryterats utanför företaget. Deras närvaro finns i 48 procent av styrelserna. 

Vad gäller löntagarna så är de representerade i 55 aktiebolag, eller 26 procent. 

Tas endast aktiebolag som har fler än 24 anställda med, vilka omfattas av lagen 

om styrelserepresentation för anställda, ökar andelen aktiebolag med löntagar

representation till cirka 50 procent. 

Tabell 8.10 Styrelsens sammansättning. 

Ledamöter i styrelsen Antal företag Procentandel 

Delägare 

Löntagarrepresentanter 

Andra, interna representanter 

Andra, externa representanter 

208 97 

55 26 

59 27 

105 48 

Görs en jämförelse av styrelsen i mindre respektive medelstora företag fram

kommer att hos den förra kategorin är styrelsesammansättningen dominerad av 
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ägargruppen. I de fall där styrelseledamöter ej har en koppling till ägande sker 

rekrytering bland personer utanför företaget, 44 procent. I den senare storleks-

gruppen har styrelsen en mera allsidig sammansättning. Sålunda finns löntagare 

representerade i 87 procent av företagen, externa personer och ledamöter rek

ryterade inom företaget i knappt 70 procent av företagen. 

Av utomstående personer som engagerats i styrelsearbetet framgår att personer 

med managementerfarenhet oftast anlitas, men även juridisk kompetens är 

något som tycks eftersträvas. Att revisorn har en nära ställning till de små 

företagen liksom att man önskar involvera ekonomiskt kunnig personal i styrel

searbetet framkommer även. 

Vart tredje studerat företag anger att man har styrelsesammanträde högst en 

gång per år. Upp till tre möten har drygt 60 procent, medan en aktivare styrel

se, mätt i antalet möten, finns i de återstående företagen. Där förekommer 

styrelsemöten minst fyra gånger per år. Antalet styrelsemöten under ett år 

varierar med företagsstorlek på så sätt att nära hälften av aktiebolagen med 

10-19 anställda har en mötesfrekvens på högst en gång per år. Endast ett före

tag av de största har motsvarande låga styrelseaktivitet. Däremot träffas i 7 

fall av 10 styrelsen minst 4 gånger per år i denna senare företagskategori. 

Med avsikten att utröna styrelsearbetets karaktär ombads respondenterna att 

ange styrelsefrågornas huvudsakliga inriktning. Det visar sig att nära hälften av 

aktiebolagen har en styrelse som har en relativt begränsad betydelse. Att sty

relsen överhuvudtaget används som instrument för strategiska överväganden 

förekommer endast i en tredjedel av företagen. Som visas i nedanstående tabell, 

tabell 8.11, är också styrelsearbetets inriktning avhängigt företagsstorleken. 

Nära 60 procent av de minsta företagen betraktar styrelsearbetet som varande 

av relativt begränsad betydelse medan 80 procent av de största har en styrelse 

som huvudsakligen arbetar med övergripande företagsfrågor av långsiktig ka

raktär. 
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Tabell 8.11 Styrelsearbetets karaktär, storleksuppdelat. 

Styrelsearbetets 
karaktär 10-19 

Företagsstorlek 
20-49 50-99 100-199 Totalt 

Styrelsearbetet av 
relativt begränsad 
betydelse 59 48 44 21 49 

Styrelsen följer 
verksamheten rei. 
detaljerat 21 14 15 16 

Styrelsearbetet in
riktat på övergri
pande frågor av 
långsiktig karaktär 20 38 41 79 35 

Totalt procent 100 100 100 100 100 

Totalt 
(antal företag) 92 64 34 24 214 

Anmärkning: Tabellen ger procentuell fördelning per storleksklass. Internbort-
fall 1. 

8.2.2.3 Andel av tjänstemän 

Tjänstemannaandel i ett företag brukar tas som indikator pä komplexitet inom 

såväl dess produktions- som styrenhet. Likaså kan antas att tjänstemän genom 

sin tidigare utbildning och nuvarande arbetsuppgifter har en kompetens som kan 

ses som en naturlig resurs i planeringsprocessen. Andelen tjänstemän har sålun

da ansetts som värdefull bakgrundinsformation inför nedan kommande analyser 

av planering i mindre företag. 

29 av de studerade företagen saknar helt tjänstemän och av dessa är 26 stycken 

serviceföretag. Drygt hälften av de minsta, 10-19 anställda, har en tjänste

mannakår som understiger 10 procent av samtliga sysselsatta medan endast ett 
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företag av tio med 100-199 anställda har motsvarande andel tjänstemän. I takt 

med ökad företagsstorlek blir alltså andelen tjänstemän högre. 

8.2.2.4 Utbildningsinsatser som bekostats av företaget 

Tidigare har vi redovisat företagsledarens grundläggande utbildning. Här går vi 

ett steg ytterligare och redovisar situationen vad gäller företagsbekostad ut

bildning i planering för olika personalkategorier. För att ge en allmän bild av 

detta område medtas förutom utbildning i planering även fortbildning inom 

områden som är av kortsiktig natur liksom löpande administrativ verksamhet. 

Omkring hälften av företagen har bekostat någon typ av utbildning som här 

avses under den senaste treårsperioden. En generell tendens i materialet är att i 

första hand företagsledningen prioriterats, medan löntagarna i liten utsträck

ning erhållit någon företagsbekostad utbildning. För området långsiktig plane

ring eller motsvarande gäller att ledningen i 17 och löntagarna i 2 procent av 

företagen erhållit utbildning. Dock har löntagare som fungerar som arbetsledare 

och tjänstemän erhållit utbildning i planeringsfrågor i något större utsträckning, 

cirka 5 procent. 

Företeelsen kortsiktig planering som kan indelas i delområden som budgetering, 

kalkylering m m, har även varit föremål för utbildningsinsatser, vilket också här 

i första hand kommit ledningspersonalen tillgodo. I nästan vart femte företag 

har denna personalgrupp erhållit sådan utbildning bland de 125 företag som 

erbjuder någon typ av utbildning. Kollektivanställda utbildas inom detta område 

i 6 procent av företagen medan motsvarande andel avseende tjänstemän och 

arbetsledare ligger något högre. I frågor som rör arbetsmiljö utbildas löntagarna 

i 26 procent av företagen, medan ledningen och arbetsledarna fortbildas i en ut

sträckning motsvarande 17 procent av det aktuella företagsbeståndet. 

Beroende på företagens storlek framkommer skillnader i utbildningsavseende. 

80 procent av företagen i klassen 100-199 sysselsatta har bekostat utbildning åt 

sina anställda medan procenttalet för de minsta företagen, 10-19, är 40. 
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Tabell 8.12 Företagsbekostad utbildning och personalkategori. 

Typ av ut
bildning 

Företags
ledning 

Tjänste
män 

Arbets
ledare 

Lönta
gare 

Långsiktig planering 17 5 6 2 

Budgetering 19 9 9 6 

Kalkylering 19 10 10 9 

Redovisning 14 14 6 7 

Arbetsmiljöfrågor 17 9 16 26 

Samarbets- och med
bestämmandefrågor 24 16 18 26 

Sammanträdesteknik 5 - 1 2 

Annan utbildning 17 22 29 45 

Anmärkning: Procentsiffrorna i tabellen är beräknade pä antalet företag som 
bekostat utbildning i någon utsträckning, 125 stycken. 

8.2.2.5 Redovisningssystemets utformning 

Vår lagstiftning föreskriver att företag systematiskt skall redovisa vissa ekono

miska förhållanden. Dessa krav som är detaljreglerade har uppställts i första 

hand för att säkerställa samhällets intressen gentemot företagen, exempelvis 

skatter, avgifter. Förutom kraven på ordnad redovisning brukar ett antal upp

gifter anges som kan lösas med hjälp av ett redovisningssystem och som syftar 

till bättre styrning av företagens verksamhet. En av dessa och den grundläggan

de uppgiften för ett redovisningssystem är att systematiskt registrera data om 

interna händelser i företaget samt händelser som avser förhållanden med före

tagets omvärld. Vinst eller förlust skall också kunna utläsas i redovisningen och 

därvid avses dels den vinst/förlust som är framräknad enligt gällande lagstift

ning och dels resultat som skall utgöra närmevärde till ett verkligt överskott/-

underskott. Därutöver brukar den systematiska registreringen traditionellt an

vändas vid prissättning av produkter, produktserier, avdelningar, etc. Budget

uppgiften kan också lösas via redovisningen i och med att budgeten är framti-
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dens räkenskaper och underlaget för att upprätta denna till stor del finns i de 

uppgifter som dokumenterats tidigare. Dessutom utföres budgetkontroll genom 

att budgeten följes upp för åtgärd inom redovisningssystemets ram. 

Av undersökningsföretagen har 69 procent någon form av internredovisning -

kostnadsredovisning/intäktsredovisning. Förekomsten av ett system för intern 

kostnads- och/eller intäktsfördelning varierar på så sätt att de företag med 

10-19 anställda i betydligt mindre utsträckning än företag i den största av våra 

klasser, 100-199 anställda, har en sådan utformning av sitt redovisningssystem. 

Procentsatserna är 63 respektive 92. Görs en uppdelning av företagen i tillver

kande respektive service finner man att system för internredovisning för de 

minsta företagen är vanligare bland den senare kategorin, vilket kan förklaras 

av de olika kopplingarna till kedjor/köpmannaförbund m m som finns. Detta kan 

innebära att systemen är förutdefinierade i högre utsträckning än vad som är 

fallet för tillverkande företag. 

En annan aspekt som i analyssammanhang kan läggas på företagens redovisning 

är huruvida denna ombesörjes internt i organisationen eller om man helt eller 

delvis har denna funktion förlagd externt. I de mindre företagen är det inte 

ovanligt att redovisningen till någon del handhas av utomstående organ. De 

större företagen däremot ombesörjer oftast denna funktion själva. Detta kan 

återspegla förhållandet att behovet av intern samordning och kontroll ökar vid 

växande företagsstorlek varigenom operativsystemen utvecklas och förfinas. 

Av vårt material framgår att företag med 100-199 anställda i nära tre gånger 

så hög utsträckning som företag med 10-19 anställda har utvecklat en redovis

ningsfunktion internt i det egna företaget. När det gäller företag som helt har 

denna funktion bortlejd visar det sig att det endast är företag under 100 anställ

da som tillämpar denna lösning och förhållandet förstärkes när företagen blir 

mindre. 
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Tabell 8.13 Redovisningens organisation, storleksuppdelat. 

Redovisnings-
organisation 10-19 

Företagsstorlek 
20-49 50-99 100-199 Totalt 

Redovisningen sker 
till sin helhet 
utanför företaget 33 17 14 0 22 

Redovisningen sker 
delvis i företaget 38 40 33 17 36 

Redovisningen sker 
till sin helhet i 
företaget 29 43 53 83 42 

Totalt (procent) 100 100 100 100 100 

Totalt 
(antal företag) 111 75 36 24 246 

Anmärkning: Tabellen ger procentuell fördelning per storleksklass. Internbort
fall 9. 

Förutom olikheter mellan storleksklasserna sä finns även en markant skillnad 

mellan tillverkande och serviceföretag. Det är avsevärt vanligare att företag 

inom de tillverkande branscherna ombesörjer redovisningen internt, 52 procent, 

mot 28 procent för servicebranscherna. 

Nära förknippat med frågan om och i vilken utsträckning ett företag ombesörjer 

sin redovisning helt själva är om datorteknologin används för administrativa 

uppgifter. Sedan ungefär ett decennium tillbaka har en bredare syn på ett redo

visningssystems uppgifter diskuterats. Man menar att ny teknik baserad pä da

torutnyttjande innebär att informationen kan lagras i mycket större utsträck

ning än vad som är möjligt medelst ett manuellt system. Dessutom kan lagring 

ske på sådan sätt att en mångdimensionell användning åstadkommes. Den prak

tiska användningen av denna teknik har även inbegripit de mindre och medel

stora företagen. 
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Datoriseringen kan innebära att företag med hjälp av egen dator eller via ter

minalförbindelse med dator på annat häll tillämpar ett interaktivt system som 

innebär möjligheter till behovsanpassat rapportuttag, dvs att en direktdialog 

med den lagrade informationen kan ske. A andra sidan kan rapporter uttas vid 

givna tidpunkter och dessa är dä uppställda enligt vissa pä förhand fastställda 

principer. 

58 procent av undersökningsföretagen har datoriserat någon/några av sina admi

nistrativa funktioner. Datorisering är vanligare bland de större företagen och 

dessutom använder dessa mer avancerade system. Sålunda har nära en tredjedel 

av företagen med 100-199 anställda ett system som medger ett behovsanpassat 

rapportuttag. 
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Tabell 8.14 Förekomst och typ av datoriserade system, storleksuppdelat. 

Datorsystemets 
karaktär 10-19 

Företagsstorlek 
20-49 50-99 100-199 Totalt 

Datasystemet möjliggör 
ett kontinuerligt och 
behovsanpassat rapport-
uttag - en direktdia
log med systemet kan 
ske 

11 14 14 32 15 

Datasystemet kan ge 
olika typer av infor
mation efter behov, 
men kontakt med sys
temet sker på indi
rekt väg - via brev, 
telefon o dyl 

3 3 5 4 3 

Datasystemet producerar 
listor och rapporter 
vid fastställda tid
punkter enligt i för
väg fastställda prin
ciper 

38 43 51 32 41 

Datoriserat system 
saknas 48 40 30 32 41 

Totalt (procent) 100 100 100 100 100 

Totalt (antal företag) 114 76 37 25 252 

Anmärkning: Tabellen ger procentuell fördelning per storleksklass. Internbort
fall 3. 

Vidare tycks det som att datorinförandet sker etappvis när företagen växer i så 

motto att först introduceras ett datorsystem som vid givna tidpunkter produce

rar ett antal i förväg fastställda listor och rapporter. När företagen nått en 

storlek över 100 anställda tycks denna trend brytas och mer interaktivt utfor

made system införs. 
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Att någon eller några områden är datoriserade kan vara ett indicium på med

vetenhet i företaget om betydelsen av en väl fungerande ekonomiadministra

tion. I ett ekonomisystem kan dessutom infogas planering och man kan därför 

anta att om tekniska hjälpmedel används i den löpande verksamheten bör detta 

även inverka positivt vad gäller planeringsfrågor. Planeringen blir sålunda kom

pletterad med en betydelsefull teknisk resurs. 

8.2.2.6 Budgetuppföljning 

Intimt förknippat med redovisning är frågan om budgetuppföljning. En budgete

ring utan medveten uppföljning kan inte ses som särskilt meningsfull, vilket gör 

att en av redovisningens huvuduppgifter brukar definieras i uppföljningstermer. 

Studeras förhållandet för de i föreliggande arbete aktuella företagen visar det 

sig att fyra företag av tio antingen följer upp budgeten genom informella kon

takter mellan berörda befattningshavare, där något krav på skriftlig dokumen

tation inte föreligger (26 procent) eller helt saknar denna budgetuppföljningsak

tivitet. Beroende på företagens storlek kan skillnader påvisas, skillnader som 

följer det tidigare redovisade mönstret. Så blir budgetuppföljningen vanligare 

och mer formell när företaget är större än vad som kännetecknar förhållandet i 

de allra minsta. Nedanstående tabell visar fördelningen. 
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Tabell 8.15 Budgetuppföljningens karaktär, storleksuppdelat. 

Budgetuppföljning 
10-19 

Företagsstorlek 
20-49 50-99 100-199 Totalt 

Budgetuppföljning sker 
enligt givna regler, 
med fasta tidsintervall 
och resultatet presente
ras i skriftlig form 

29 40 59 64 41 

Budgetuppföljning sker 
när behov föreligger 
och resultatet presen
teras i skriftlig form 

14 25 19 24 19 

Budgetuppföljning sker 
genom informella 
(spontana) kontakter 
mellan berörda befatt
ningshavare. Krav på 
skriftlig dokumentation 
av utfallet föreligger 
ej 

34 24 19 8 26 

Budgetuppföljning sker 
ej 23 11 3 4 14 

Totalt (procent) 100 100 100 100 100 

Totalt (antal företag) 105 71 37 25 238 

Anmärkning: Tabellen ger procentuell fördelning per storleksklass. Internbort
fall 17. 

8.3 Undersökningsföretagens planering 

Under detta avsnitt skall olika förhållanden om undersökningsföretagens plane

ring redovisas. För att undvika onödig sammanblandning har vi i föreliggande 

studie valt att göra en markering mellan kort- och långsiktig/strategisk plane

ring. Denna distinktion bygger på det förhållandet att ett räkenskapsår för ett 
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företag med fâ undantag omfattar 1 år. Grunden ligger i redovisningssystemets 

uppbyggnad och kraven därvidlag på ordnad/systematiserad registrering av in

terna och externa händelser i och omkring ett företag. Det har fått till följd att 

den kortsiktiga planeringen också färgats av de regler som omgärdar redovis

ningen, och genom den intima kopplingen mellan dessa båda system har traditio

nell budgetering på årsbasis vanligtvis likställts med kortsiktig planering. Mot 

denna bakgrund markerar vi skillnaden mellan kort respektive lång sikt vid ett-

årsgränsen som en praktisk eftergift för att därigenom leda in respondenterna 

mot de förhållanden som här explicit skall studeras, nämligen strategisk/lång

siktig planering. Denna kan visserligen arbeta med ett kort tidsperspektiv men 

torde sällan kunna likställas med budgetering. 

Vidare har vi anlagt en öppen syn på vad planering innebär för mindre och me

delstora företag genom att inte enbart betona formella förhållanden som omger 

densamma. Huruvida planeringsprocessen genomförs via mer informella former 

eller under strikt systematiserade betingelser har således ansetts lika betydel

sefullt att täcka in. Ambitionen är alltså att söka få en så heltäckande bild som 

möjligt av de olika sätt som planering kan ta sig uttryck i bland de studerade 

företagen. 

8.3.1 Förekomst av planering, dess form och omfattning 

Andelen företag som genomför regelbundna analyser och planer på lång sikt där 

flertalet områden ingår är 16 procent. Inkorporeras de företag som har en pla

nering där analyser och planer kännetecknas av regelbundenhet för åtminstone 

vissa områden, fördubblas procentsatsen. Resterande företag har en mer infor

mellt präglad planering (22 procent), alternativt säger sig helt vara i avsaknad 

av planer på längre sikt (46 procent). 

En annan dimension på planering är dess form och därvidlag är det vanligast att 

arbetet bedrivs i samtals- och diskussionsform. För den långsiktiga planeringen 

gäller att nära en tredjedel använder sig av ett sådant planeringsförfarande. 

Det framgår sålunda att formen för hur planering sker hålls förhållandevis lös. 

Det kan förefalla naturligt eftersom våra undersökningsobjekt är jämförelsevis 
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små, och att behovet av formella ramar och organisation för planeringens bedri

vande inte är i linje med deras övriga beteende. 

Att förekomst av planering är nära relaterat till företagsstorleken framgår av 

tidigare studier. Med växande omfattning av verksamheten ställs större krav pä 

samordning och ledning av företaget. Reaktioner på omvärldsförändringar kan 

inte ske lika snabbt som i riktigt små företag beroende på en större tröghet i 

organisationen. Behovet av mer utvecklade instrument för planering anses där

med nödvändigt. 

Genom en storleksindelning av materialet blir det uppenbart att ett större före

tag bedriver planering i betydligt högre utsträckning än det lilla företaget. 

Förutom att andelen företag som ej planerar avtar vid växande företagsstorlek 

kan vissa intressanta fenomen utläsas i tabell 8.16 nedan. Det ena rör det 

"hopp" som sker när företagsklasserna närmast under respektive närmast över 

storleksgränsen 50 anställda jämförs. Dels blir planeringens omfattning mer 

fullständig, dels minskar andelen icke-planerade företag markant. En annan 

iakttagelse som kan göras är att andelen företag som har den mest informellt 

präglade planeringsstilen i stort sett är konstant över storlekarna. Ungefär vart 

femte företag bedriver sin planering på detta sätt. 



185 

Tabell 8.16 Planeringsomfattning, storleksuppdelat. 

Planeringsomfattning 
10-19 

Företagsstorlek 
20-49 50-99 100-199 Totalt 

Regelbundna analyser och 
planer för flertalet om
råden 9 10 35 39 16 

Regelbundna analyser och 
planer för vissa områden 10 22 22 15 16 

Oregelbundna och spar
samt förekommande 
planer 22 20 24 23 22 

Saknar planering 59 48 19 23 46 

Totalt (procent) 100 100 100 100 100 

Totalt (antal företag) 112 73 37 26 248 

Anmärkning: Tabellen ger procentuell fördelning per storleksklass. Internbort
fall 7. 

Eftersom planeringens omfattning naturligen hänger samman med dess form, 

kan samma mönster urskiljas vad gäller företagens storlek och det sätt varpå 

planeringen tillgår som diskuterades ovan. Sålunda har företag med upp till 50 

anställda endast undantagsvis (cirka 5 procent) en planering som sker enligt 

givna regler och presenteras i skriftlig form medan 35 procent av de största 

företagen planerar på detta sätt. 
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Tabell 8.17 Planeringens form, storleksuppdelat. 

Planeringens form 
10-19 

Företagsstorlek 
20-49 50-99 100-199 Totalt 

Planeringen sker enligt 
givna regler och presen
teras i skriftlig form 4 6 22 35 10 

Planeringen bedrivs o-
strukturerat och vissa 
skriftliga planer fram-
tas 24 38 44 31 32 

Planeringen bedrivs in
formellt och inga skrift
liga planer framtas 14 8 14 11 12 

Saknar planering 58 48 20 23 46 

Totalt (procent) 100 100 100 100 100 

Totalt (antal företag) 114 73 36 26 249 

Anmärkning: Tabellen ger procentuell fördelning per storleksklass. Internbort
fall 6. 

Som framgått ovan framträder en tendens till förändring i planeringsbeteendet 

vid storleken 50 anställda. Med syftet att utröna om dylika "hopp" inträffar i 

andra än de här redovisade intervallen har en finare klassindelning av materia

let genomförts.^) 

Utifrån en indelning i tio storleksklasser visar det sig att företagen utifrån 

deras förekomst av långsiktig planering kan indelas i tre åtskilda grupper. I den 

första gruppen, företag med 10-14 anställda, har endast 38 procent uppgivit att 

man har planering (dvs 62 procent planerar inte alls). Därefter nås en platå för 

företag med en storlek mellan 15-49 anställda, där motsvarande procenttal 

ligger runt 50. Den sista gruppen omsluter företag med 50-199 anställda där 
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planeringsfrekvensen är betydligt högre. Mer än 75 procent av dessa bedriver 

långsiktig planering. 

En generell tendens i materialet är att man måste gä ganska långt upp i storlek 

innan planeringsprocessen rutineras och formaliseras. Det är först vid gränsen 

150 anställda där såväl planernas omfattning som form tyder på att mer utveck

lade system för planering finns. Detta styrks av att 5 av 6 företag här bedriver 

planering där både omfattningen och formen har fått en påtaglig formell prägel. 

Man har således frångått informellt baserade planeringsprocesser. 

Föres de båda dimensionerna, planeringens omfattning respektive dess form, 

samman erhålls en mer heltäckande bild för vidare analys där planeringens all

männa karaktär ligger till grund. En sådan sammanslagning visar därvid att de 

båda dimensionerna samvarierar, dvs att om planeringen täcker in merparten av 

företagets funktioner så är den också företrädesvis av skriftlig form. Omvänt 

gäller då att om planeringen sker sparsamt och oregelbundet är inslaget av 

skriftliga planer litet. 

Sammanslagningen av de båda variablerna planeringens omfattning respektive 

form har därvid skapat en ny variabel som innehåller de båda tidigare. Genom 

detta erhålls en sammanhållen karaktäristik på planeringens egenskaper för de 

studerade företagen. Vi kommer därmed fortsättningsvis att ge denna samman

fattande variabel benämningen planeringstyp. Därmed kan fyra olika planerings-

typer urskiljas. Den första av dessa innefattar företag med den mest påtagliga 

och omfattande planeringen medan företag som själva angett att man helt sak

nar långsiktig planering har sammanförts i en fjärde grupp. Mellan dessa 

extremtyper finns två mellanformer av planering med avseende på dess omfatt

ning och form. Nedan visas i tabell 8.18 fördelningen på de olika planeringsty

perna uppdelat på olika företagsstorlekar. 
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Tabell 8.18 Fyra planeringstyper, storleksuppdelat. 

Planeringstyp Företagsstorlek Planeringstyp 
10-19 20-49 50-99 100-199 Totalt 

I 8 10 42 42 17 

II 8 19 17 12 13 

III 24 22 22 23 23 

IV 60 49 19 23 47 

Totalt (procent) 100 100 100 100 100 

Totalt (antal företag) 111 72 36 26 245 

Anmärkning: Tabellen ger procentuell fördelning per storleksklass. Internbort
fall 10. 

8.3.2 Planeringens tidsmässiga räckvidd 

Den tidsmässiga räckvidden för planering på längre sikt överskrider endast i 

några fall (8 stycken företag) 3 år. Ett planeringsperspektiv på 3 år har knappt 

en fjärdedel av företagen. Vanligast är att planerna sträcker sig över 2 år, 47 

procent. Återstående företag har därmed en strategisk planering som täcker 

intervallet 1-2 år. För de sistnämnda, de med den kortaste planeringssikten, 

fördelas dessa bland olika företagsstorlekar på så sätt att 1/3 av företagen med 

10-19 anställda har detta tidsperspektiv medan motsvarande andel är 5 procent 

bland de största. Sålunda ser vi att planeringens tidsmässiga räckvidd har en 

tendens att förlängas när företagen växer, även om detta inte sker på något 

dramatiskt sätt. 
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8.3.3 Delplaner - områden som planeras 

Den planering som finns i ett företag kan innehållsmässigt bestå av delplaner 

för enstaka eller flera områden. I frågeformuläret har respondenterna fått möj

lighet att kryssa i en lista på ett tiotal sådana delområden. Dessa har därefter 

grupperats i fyra huvudområden: Ekonomi, marknad, produktion och personal. 

En analys ger vid handen att det första blocket av delområden, ekonomiskt 

anknutna delplaner, förekommer i en utsträckning av 85 % bland alla företag 

som angivit att planering bedrives. Marknadsplaner förekommer bland 70 pro

cent och produktionsplaner bland 65 procent av dessa företag. I betydligt mind

re omfattning planeras för personalfrågor, 37 procent. Denna senare grupp av 

delområden utgörs av t ex traditionell personalplanering, planer för arbetsmiljö 

och organisationsutveckling. 

Som framgår av tabellen nedan, tabell 8.19, är också förekomsten av delplaner 

avhängigt företagens storlek. Detta är naturligen en konsekvens av att plane

ring sker oftare och har ett mer fullständigt innehåll och högre grad av formali

tet ju större ett företag är. I linje med detta, som inte framgår av tabellen, har 

70 procent av företag med 100-199 anställda separata ekonomiska delplaner för 

resultat, finansiering och likviditet, vilket finns i knappt 20 procent av företag 

med 10-19 anställda. 



190 

Tabell 8.19 Områden/funktioner för vilka delplaner upprättas, storleksuppde
lat. 

Planerings-
områden 10-19 

Företagsstorlek 
20-49 50-99 100-199 Totalt 

Ekonomi 81 84 90 90 85 

Marknad 63 68 76 80 70 

Produktion 52 61 76 90 65 

Personal 27 24 48 60 37 

Totalt (antal 
företag) 48 38 29 20 135 

Anmärkning: Procentandelarna i tabellen är beräknade på företag som har pla
nering. Företag har medräknats när man angett att minst en del-
plan finns inom respektive område. Internbortfall 3. 

8.3.4 Planeringsorganisation 

Med syfte att få en uppfattning om under vilka organisatoriska former plane

ringen sker efterfrågades vem/vilka som arbetar med planering samt i före

kommande fall personalsammansättningen i de organ som har till uppgift att 

utarbeta strategisk planering. Ett genomgående drag som framkommer ur mate

rialet är att planeringen är fåtalets verk. I nio företag av tio är företagets VD 

direkt inblandad i planeringsprocessen, och i sju företag av tio ombesörjer denne 

ensam planeringsarbetet. Förekomsten av ett från VD fristående planeringsor

gan är således ovanligt. I endast vart tionde företag är planeringen ordnad på 

detta sätt. 
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Tabell 8.20 Planeringsarbetets organisation. 

Sammansättning Procentandel 

Enbart VD 68 

Grupp/kommitté där VD ej ingår 4 

Funktion/avd där VD ej ingår 1 

Moderbolag utan samverkan med VD 4 

VD + Grupp/kommitté 6 

VD + Funktion/avd 0,5 

VD + Moderbolag 16 

Grupp/kommitté + funktion/avd 0,5 

Totalt (procent) 100 

Totalt (antal företag) 134 

Anmärkning: Internbortfall 4. 

Moderbolag eller motsvarande är den näst största gruppen som är inblandad i 

planeringsarbetet. Om företaget är helägt sä förses det i hög utsträckning med 

planer av moderbolaget. Exempelvis har 11 av 18 livsmedelsföretag, som är hel-

eller delägda av överordnad kedja, uppgivit att man har långsiktig planering. I 

samtliga dessa fall är moderorganisationen inblandad i planeringsarbetet. 

Planeringsarbetet bedrivs också olika beroende pä det aktuella företagets stor

lek. I de minsta företagen är det sä att VD nästan uteslutande ombesörjer pla

neringsarbetet ensam medan dennes dominerande roll minskar något i de största 

företagen. För dessa tilltar i stället utnyttjandet av speciell grupp/kommitté 

som organisatoriskt instrument för planering. Ungefär vart tredje företag i 

klassen 100-199 anställda har angivit att planeringsarbetet har organiserats i 

gruppform där visserligen VD eller övrig ledningspersonal alltid ingår. 
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I de fall där speciell planeringsgrupp har byggts upp, 14 företag, visar det sig 

att löntagarna är representerade i vart tredje företag. Ett generellt drag för 

personalsammansättningen i dessa grupper tycks vara att representanter från 

företagsledning och tjänstemän bildar stomme, och att man ibland kompletterar 

med representanter från någon annan personalkategori. 

8.4 Studiens resultat i sammanfattning 

De tabeller som redovisas nedan skall tillsammans i en komprimerad form åter

ge huvudsubstansen i de resultat som denna studie utvisar. Dessa "profiler" är 

av naturliga anledningar mycket grova och starkt förenklade. Mot bakgrund av 

den ansats som delstudien vilar på har vi här sökt finna en form där de allmänna 

tendenserna och mönstren i det empiriska materialet får framträda. Som ett led 

i denna strävan har vi avstått från att här redovisa siffermässigt exakta uppgif

ter utan i stället arbetat med beskrivande uttryck vilka får fånga de företeelser 

som studerats. 

8.4.1 Företagens externa situation 

Bland de två tillverkande branscherna fungerar nära en tredjedel av företagen 

som underleverantörer eller legotillverkare. Denna situation är vanligare ju 

mindre företaget är. Dessutom har de minsta företagen en starkare försälj

ningskoncentration till ett fåtal kunder samtidigt som deras produkter i högre 

utsträckning avsätts på en regional marknad än vad fallet är för större företag. 

Vad beträffar företagens användning av externa resurser gäller att det främst 

är de mindre företagen som mer frekvent tar sådana tjänster i anspråk. En ten

dens i materialet är att företag med mer än 100 anställda i ganska liten ut

sträckning vänder sig externt för att erhålla kompletterande stöd, vilket kan 

tyda på att företag med denna storlek i allt högre grad börjat innehålla de 

flesta funktionerna själva. 

Majoriteten av de undersökta företagen är ägda av fysiska personer. 74 procent 

är ägda av privatpersoner och bland dessa är ägarkretsen begränsad till högst 
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tre personer i åtta företag av tio. Även den ägandemässiga koncentrationen till 

en familj är påtaglig. En nära koppling mellan ägande och ledning råder såtillvi

da att företagsledaren i de fall där privatägande förekommer också ingår som 

delägare. Andelen helägda dotterföretag är 17 procent och av dessa är det rela

tivt sett fler tillverkande och sådana med fler än 50 anställda som har denna 

situation. 

Tabell 8.21 Profil över företagens externa situation. 

Externa 
faktorer 

Företagsstorlek 
10 anställda^ —^199 anställda 

Underleverantörs-
situation 

vanligt ovanligt 

Lokal marknads
orientering 

vanligt ovanligt 

Export ovanligt mindre 
vanligt 

Produktavsättning till 
ett fåtal kunder 

mer 
vanligt 

vanligt 

Samverkan med 
andra företag 

mindre 
vanligt 

mycket 
vanligt 

vanligt 

Utnyttjande av 
externa organ 

mycket 
vanligt 

ovanligt 

Utnyttjande av 
extern redovisnings
service 

mycket 
vanligt 

ovanligt 

Företagsledaren 
ägare/delägare 

mer 
vanligt 

vanligt 

Annat företag 
ägare/delägare 

ovanligt minore 
vanligt 
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8.4.2 Företagens interna situation 

Företagsledaren i de undersökta företagen utför vanligen arbetsuppgifter utöver 

de som kan förknippas med VD-arbete. Förhållandet accentueras ju mindre 

företaget är. Samtidigt finner vi att merparten av företagen har en företagsle

dare yngre än 50 är och att omkring 40 procent av samtliga företagsledare har 

högre grundläggande utbildning än grundskola, realskola eller dylikt. I den sist

nämnda frågan ser man att ju större företaget är desto högre är också ledarens 

utbildning. 

Med endast enstaka undantag är ägargruppen alltid representerad i de studerade 

aktiebolagens styrelser. I halva antalet företag är dessutom någon eller några 

externa personer rekryterade som styrelseledamöter och i motsvarande ut

sträckning finns löntagarrepresentation i företag där det finns lagstiftad rätt 

för de anställda att delta i styrelsearbetet. Förutom att löntagarna nära nog 

saknas i de minsta företagens styrelser dominerar här ägargruppen medan sam

mansättningen i de största är mer allsidig. Vidare karaktäriseras styrelsearbetet 

i de minsta företagen, jämfört med de större, av en lägre mötesfrekvens samt 

att detta organ i betydligt mindre omfattning ägnar sig åt övergripande plane

ringsfrågor. 

Studien utvisar också att tjänstemannaandelen ökar när företagen blir större. 

Vad gäller utbildning bekostad av företaget är dels sådan utbildning vanligare i 

större företag, dels är företagsledningen som grupp prioriterad. Dessutom visa

des på några av redovisningens karaktäristika. Ett genomgående drag i de as

pekter som medtagits är att de största företagen är mer tillgodosedda vad 

gäller utformning och omfattning av redovisningssystemet samt att datorkraft 

vanligen utnyttjas. En sammanfattning av olika interna dimensioner presenteras 

i nedanstående tabell. 
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Tabell 8,22 Profil över företagens interna situation. 

Interna 
faktorer 

Företagsstorlek 
10 anställda^ ^199 anställda 

Företagsledarens arbetsupp
gifter förutom lednings
funktionen 

Mångomfat-
tande ar
betsupp
gifter 

I huvudsak en
dast lednings
uppgifter 

Företagsledarens ålder Något lägre Något högre 

Företagsledarens utbildning Lägre Högre 

Styrelsens sammansättning Ägargruppen 
ibland komp
letterad med 
externa per
soner 

Mer allsidig 
sammansätt
ning 

Styrelsens aktivitetsgrad, 
mätt i antal samman
träden per år 

Merparten samman
träder högst 
en gång 

Merparten 
sammanträder 
minst 4 gånger 

Styrelsearbetets karaktär Begränsad 
betydelse 

I huvudsak inrik
tad mot övergri
pande styrfrågor 

Tjänstemannaandel Lägre andel Högre andel 

Företagsbekostad utbildning Förekommer re
lativt sällan 

Förekommer re
lativt ofta 

Redovisningssystemets 
karaktär 

Ofta externt 
förlagd, system 
för intern re
dovisning mindre 
vanligt 

Vanligen egen 
heltäckande 
funktion där 
internredovis
ning ingår 

Utnyttjande av datoriserade 
system 

Saknas i högre 
utsträckning 
När de finns 
oftast enkla 

Relativt van
ligt. Systemet 
mer förfinat 

Budgetuppföljning Sporadiska och 
mer informella 

Regelbundnare 
och mer formella 
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8.4.3 Företagens planering 

Knappt hälften av de undersökta företagen saknar helt långsiktig planering. 

Inom gruppen 10-19 anställda är denna andel nära 60 procent. Bland de företag 

som planerar omfattar planerna fler områden samtidigt som arbetet för att 

framta dessa är mer formaliserat ju större ett företag är. Tidsperioden för 

vilket det planeras omfattar ofta 1 år för de minsta företagen (33 procent). De 

större företagen har ett längre tidsperspektiv men det är dock ovanligt med 

planering på mer än 3 är oavsett företagsstorlek. Av områden för planering är 

ekonomiska frågor oftast förekommande. Därnäst följer delplaner för marknad 

och produktion. Samtliga dessa tre funktioner förekommer i form av en eller 

flera delplaner för minst 65 procent av företagen. Betydligt mindre ofta fram-

tas planer i personalfrågor, drygt 1/3 av företagen. För samtliga områden gäller 

samma beroende till företagens storlek. 

Planeringsarbetet bedrivs sällan inom någon formell organisatorisk ram. Vanli

gen kan planeringsprocessen beskrivas som fåtalets verk, dvs VD, ibland komp

letterad rued riågon högre tjänsteman utför den planering som erfordras. En 

uppbyggnad av formell planeringsorganisation blir vanligare allt eftersom före

tagsstorleken ökar, dock utan att för den skulle bli allmänt förekommande. I 

nedanstående tabell sammanfattas några av planeringens kännetecken i mindre 

och medelstora företag. 
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Tabell 8.23 Profil över av företagens planeringskaraktäristika. 

Planerings- Företagsstorlek 
faktorer 10 anställda^ -^199 anställda 

Helt i avsaknad Nära 60 % planerar ej Ett företag av fyra 
av planering på något sätt planerar ej på något 

sätt 

Planeringens För över hälften av företag För över hälften av 
omfattning med planering är denna ore företag med planering 

gelbunden och sparsamt före är denna regelbuden 
kommande och flertalet områden 

medtas 

Planeringens Cirka 10 % av företag med Nära 50 % av före
form planering bedriver denna tag med planering 

enligt givna regler och bedriver denna enl 
presentation sker i skrift givna regler och pre
lig form sentation sker i 

skriftlig form 

Planeringens Planeringstid 1-2 år Planeringstid upp till 
tidsmässiga 3 år. Ovanligt med 
räckvidd enbart 1 års plane

ringshorisont 

Delplaner Delplaner för områdena Delplaner för områ
ekonomi, marknad, produktion, dena ekonomi, mark
framtas i en utsträckning nad, produktion, 
av drygt 60 %. Dock endast framtas i en ut
enstaka planer inom resp sträckning av cirka 
område 90 %. Ofta framtas 

flera delplaner inom 
resp område. 
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8.5 Planeringstyperna i relation till organisatoriska särdrag - en di

mensionsanalys 

8.5.1 Diskriminantanalys 

Hittills har framställningen i detta kapitel tagit fasta på en redovisning av olika 

företagsspecifika allmänna förhållanden liksom även de mer planeringsrelatera-

de sådana. Som framgått har ett antal planeringstyper kunnat urskiljas och den 

naturliga frågeställningen som följer därpå är vilka förhållanden i och omkring 

företaget som inverkar på företagens sätt att bedriva planering. Det naturliga 

sättet att fördjupa analysen av ett material av denna typ är att använda sig av 

någon statistisk metod härför. Inför denna situation är det nödvändigt att 

klargöra vissa betingelser som utmärker de data som insamlats via den 

kvantitativa strukturstudien. För det första är ett företag en dynamisk kon

struktion som expanderar och kontrakterar, vilar och handlar beroende på olika 

situationer. Dessa data förmår därvid inte att fånga in denna komplexa dynamik 

utan behandlar företaget som något statiskt eftersom "temperaturtagningen" 

sker vid en enda given tidpunkt. 

Med hänsyn till studiens syfte, variablernas förmodade beroendestruktur och 

insamlade datas karaktär har det befunnits lämpligt att via en multivariat sta

tistisk metod ytterligare lyfta fram de faktorer som mer än andra bidrar till att 

prägla de sätt varpå företagen planerar. Diskriminantanalysen har härvid fram

stått som en metod med förmåga att kunna urskilja (diskriminera) de faktorer 

eller uppsättningar av faktorer som i statistiska termer ger det bästa förkla

ringsvärdet av ett studerat fenomen. Indelas de undersökta företagen i två 

grupper, dels sådana som uppgett sig planera och dels företag som angett att 

planering inte förekommer, kan en uppsättning diskriminerande variabler ställas 

emot dessa för att undersöka den särskiljande kraften i de bakomliggande fak

torerna med avseende på de två kategorierna. Förmågan att utifrån data om 

företagens interna och externa förhållanden kunna skilja planerade företag från 

icke-planerande uttrycks i värden för den matematiskt uppställda diskriminant-

funktionen 

Di = diiZi + d i2Z2 + + djpZp, 
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där Dj är värdet pâ diskriminantfunktionen i, d är viktkoefficienter och Z är de 

standardiserade värdena på de p använda diskriminerande variablerna. Emedan 

en sådan funktion samtidigt kan uttryckas i ett koordinatsystem är det vanligt 

att visuellt visa de diskriminerande variabelvärdena inplottade i ett sådant. 

Eventuella koncentrationer av värden kan därvid illustreras. Består diskrimi-

nantanalysen av ett flertal funktioner kan dessa sägas utgöra axlar i en geomet

risk rymd vilka således indelar rummet i ett antal sektorer.^) 

17 diskriminerande variabler map planerande respektive icke-planerande före

tag har arbetats fram utifrån att dessa skall täcka in både internt och externt 

företagsbetingade förhållanden. Följande tabell redovisar dessa förklarande 

variabler rangordnade efter storleken på viktkoefficienterna i diskriminantfunk

tionen. 

Tabell 8.24 Diskriminantfunktionens viktkoefficienter för ingående variabler. 

Variabelnamn Viktkoefficient 

Företagsbekostad utbildning - 0.49803 
Försäljningskoncentration till ett fåtal kunder 0.38717 
Budgetuppföljning - 0.33479 
Region - 0.32588 
Antal styrelseledamöter - 0.30471 
Bransch 0.25380 
Antal anställda 0.21698 
Styrelsens arbetsinriktning 0.21390 
Redovisningens organisation - 0.21171 
Företagsledarens utbildning 0.20176 
Antal styrelsemöten 0.20101 
Andel tjänstemän 0.18790 
Omsättning 0.15519 
Ägarsituation 0.15443 
Datorisering - 0.14449 
Försäljningens geografiska koncentration - 0.13889 
Extern företagsservice 0.05424 

Anmärkning: Vid rangordningen mellan variablernas viktkoefficienter har ut-
gåtts ifrån värdernas absoluta storlek. De redovisade positiva 
respektive negativa tecknen uttrycker värdenas status i diskrimi
nantfunktionen. 
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Genom att använda diskriminantfunktionen uppbyggd kring ovanstående redovi

sade variabler ges därvid möjlighet att predicera den förmåga de påverkande 

variablerna tillsammans har att förklara utfallet i dimensionen planering. Så

lunda visar det sig att i mer än 3 fall av 4 så diskriminerar den aktuella funktio

nen på ett i förhållande till faktiskt utfall riktigt sätt. 

Tabell 8.25 Diskrim inan tanaly sens utfall i förhallande till faktiskt utfall 

Faktiskt utfall Predicerat utfall (%) 
Planerar Planerar ej Totalt 

Planerar 76 24 100 

Planerar ej 21 79 100 

Anmärkning: Wilks Lambda 0.690 och Chi^-värdet 38.8. 

Vidtages en analys som syftar till att diskriminera de fyra planeringstyperna 

utifrån samma statistiska metod och med samma uppsättning av förklarande 

variabler erhålles maximalt tre diskriminantfunktioner som tillsammans skall 

indela rummet i avgränsade delar. Genom att studera Wilks Lambda i denna 

analys finner man ett relativt lågt värde, 0.520, för denna innan någon funk

tionsuppdelning vidtagits. Det talar för att en betydande diskriminerande effekt 

vidlåter de i analysen förefintliga variablerna. Efter det att två funktioner fått 

ingå i beräkningarna framgår att signifikansnivån mätt i Chi^ helt naturligt har 

sjunkit och att Lambda-värdet har ökat men att en slutlig diskriminantfunktion 

trots allt kan tillföra analysen ytterligare kraft. De tre möjliga funktionerna 

ingår sålunda i nedanstående beräkningar. 
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Tabell 8.26 Diskriminantanalysens utfall i förhållande till planeringstyp. 

Faktiskt utfall Predicerat utfall (%) 
Planeringstyp I II III IV Totalt 

Planeringstyp I 69 17 9 5 100 

II 16 56 9 19 100 

III 18 19 42 21 100 

IV 6 17 17 60 100 

Anmärkning: Efter andra funktionen uppgår Chi^-värdet till 16.9. 

Den sammantagna sannolikheten för att med ledning av använda variabler er

hålla en korrekt klassificering är 57 procent. Emellertid bör en mer nyanserad 

uttolkning av beräkningarna vidtagas eftersom det i gränslandet mellan plane

ringstyperna rör sig subtila skillnader vad gäller företagens karaktärsdrag. 

Granskas tabellen så framkommer också att merparten av felklassificerade 

predicerade utfall befinner sig i angränsande fält. 

8.5.2 Företagsstorlek som variabel 

I kapitel 5, Små företags karaktäristika och små företag som planerande organi

sationer, diskuterades storleksdimensionen. Här redovisas ett antal olika tänk

bara alternativ som mått på storlek. Emellertid visar det sig vara bekräftat 

med svårigheter att utveckla ett kriterium på storlek som invändningsfritt kan 

användas. Resonemanget utmynnade i att de etablerade storleksmåtten, ekono

miskt eller personellt baserade, trots många invändningar alltjämt är accep

tabla. 

Vi vill nu åter anknyta till diskussionen om storlek och här ta upp frågeställ

ningen i vilken utsträckning variabeln företagsstorlek kan förklara olikheter i 

planering. Anledningen till att vi specifikt lyfter fram denna fråga baseras på 

det förhållandet att mycket av tidigare studiers erfarenheter relaterats till just 
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storleksfaktorn. Detta har också gett upphov till slutsatser som bidragit till 

framväxten av vad som utmärker småföretag, dvs dess särdrag och potentiella 

fördelar. 

I den nyss presenterade diskriminantanalysen framkom att storleksdimensionen 

inte intar någon särställning när det gäller dess förmåga att lämna bidrag till 

urskiljandet av olika typer av planering. Detta indikerar att det är den samlade 

kraften i ett antal variabler som är betydelsefull och inte enstaka faktorer. 

Genomförs en diskriminantanalys med samma variabler som tidigare redovisats 

där de storleksrelaterade faktorerna (omsättning och antal anställda) exklude-

rats framkommer att prediktionsvärdet sjunker från tidigare 57 procent till 54. 

Storleken lämnar således ett bidrag genom dess inkorporering bland de förkla

rande faktorerna. Samtidigt visar en motsvarande analys baserad på enbart 

storleken, mätt i antal anställda, ett prediktionsvärde på 43 procent vid klassi

ficering av företagens olika sätt att planera. Motsvarande analys för exempelvis 

variabeln företagsbekostad utbildning ger värdet 45. Om de båda storleksvariab

lerna omsättning och antal anställda tas som grund för en klassificering erhålls 

värdet 47. 

Begrundas dessa förhållanden står det klart att företagsstorleken inte ensam 

kan förklara varför ett företag planerar enligt något visst sätt även om delar av 

de empiriska resultaten inbjuder till en sådan tolkning. Ur t ex tabell 8.18 kan 

utläsas att storleken är relaterad till den planeringstyp som företagen utveck

lat. Dock är det så att detta endast är en del av sanningen eftersom det bland 

alla storleksgrupper finns ett antal företag vars planering avviker från det do

minerande mönstret. Samtidigt är det också så att storleken i sig ger ringa 

information som bidrar till att öka förståelsen varför en viss planeringstyp blir 

den som företaget arbetar efter. Storleksdimensionen torde snarare kunna ses 

som en sammanfattande karaktäristik av en mängd andra, bakomliggande, va

riabler som skapar de särdrag som storleken kan representera. Speciellt kompli

cerat blir det när företeelser av typen planering skall studeras eftersom en 

mängd förhållanden som inte alltid naturligen kan tänkas inrymmas i det totala 

karaktärsmåttet storlek också influerar den uttryckta planeringstypen. 
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Sammantaget gör detta att någon enkel orsaks-verkansrelation mellan planering 

och t ex variabeln storlek inte kan förutsättas. Överhuvudtaget är det snarare 

så att en betydande interdependens mellan samtliga variabler råder vilket ett 

givet analysinstrument måste beakta. 

Slutligen kan det, på grund av den interdependens som råder, förutsättas att 

planeringens bidrag till att förklara många företagsrelaterade egenskaper kan 

vara betydande. Så s kulle exempelvis en viss företagsstorlek kunna vara följden 

av den strategiska planeringsprocess som kontinuerligt pågår. Emellertid fram

går vid en statistisk analys att planeringstyp har en underordnad betydelse rela

tivt andra faktorer som diskriminanter av företagsstorlek. Påpekas bör dock att 

denna typ av relation bör studeras utifrån en longitudinell ansats emedan plane

ringens effekter på organisationen är långsiktiga. 

Sålunda har den ovan redovisade analysen givit upphov till att ett antal mer 

framträdande faktorer kan tas som utgångspunkt för att förklara olika plane

ringsbeteenden. Denna kunskap skall vidareutvecklas under avdelning fem där 

de funna planeringstyperna kommer att ges en rikare innebörd genom att dessa 

integreras med organisationsanknutna egenskaper på grundval av vår totala 

empiriska bas. 
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9 FALLSTUDIE 

9.1 Inledning 

Som ett andra steg i den empiriska fasen genomfördes en praktikfallsstudie. 

Sammanlagt nio företag studerades. Praktikfallsstudierna skall ses som en serie 

"snap-shots" och de ögonblicksbilder som därmed förmedlas skall ge en djupare 

förståelse av planering som denna är artikulerad i vår referensram. Avsnittet 

inleds med en redogörelse över de utgångspunkter och ställningstaganden som 

väglett det praktiska arbetet för denna delstudies genomförande. Därefter föl

jer komprimerade presentationer av samtliga undersökta företag. Avslutningsvis 

ges mer utförliga skildringar av ett företag med en medveten planeringsambi

tion och ett annat med en uppgiven planeringssituation. 

9.2 Praktisk metod 

9.2.1 Val av praktikfallsmetod 

En första utgångspunkt vid val av företag blev att dessa skulle väljas bland de 

som tidigare undersökts med hjälp av enkät. En fördel med detta var att bety

dande kunskap om dessa redan fanns vilket skulle underlätta studierna. Till den 

övergripande urvalsproblematiken hänvisas sålunda till avsnitt 8.1. 

De överväganden och kriterier som inom denna ram ledde fram till det slutliga 

valet tog fasta på vissa grövre attribut som avsågs tillförsäkra en inteckning av 

de huvudingredienser som härrörde från problemformulering, studieobjekt och 

referensram. En viktig dimension var att medta både företag som sagt sig pla

nera och sådana som angett att man inte planerar. Därutöver önskades en sprid

ning över företagsstorleken inom det studerade intervallet samt en fördelning 

över olika verksamhetsinriktningar. 

Av de nio företag som kom att ingå var sex av dessa tillverkande företag och 

tre serviceföretag. Tillverkningsföretagen fördelades lika mellan de två bran

scherna, träindustri och verkstadsindustri, och valdes så att företag från olika 
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storleksklasser blev representerade, dvs ett företag frän det undre skiktet av 

vår enkätundersöknings klassgräns (10-19 anställda), ett från mittenskiktet (50-

99 anställda) och ett från det övre skiktet (mer än 100 anställda). För servicefö

retagen släpptes storlekskriteriet och dessa valdes endast utifrån att de skulle 

representera var sin delbransch i totalen serviceföretag. Sålunda medtogs ett 

livsmedelsdetaljhandelsföretag, ett beklädnadsdetaljhandelsföretag samt ett 

tvätteri. Huvudanledningen till att storleksaspekten här släpptes låg främst i 

det faktum att de allra flesta hade färre än 50 anställda. 

9.2.2 Studiens genomförande 

Huvudinstrumentet för datainsamling var personliga intervjuer. Därutöver in

samlades dokumenterat material om företagen, t ex årsredovisningshandlingar, 

protokoll, informationsmaterial, budgetar samt de planer som i förekommande 

fall fanns dokumenterade. 

Eftersom avsikten med studien var att söka få en belysning av problemområdet 

i främst kvalitativa termer krävdes en metod för datainsamling som i högre 

utsträckning än andra uppfyllde dessa syften. Dessutom var att förmoda att 

inslaget av subjektivitet vad gäller språkuppfattning om planeringsföreteelsen 

var stor, speciellt vid konkretiseringar av planeringsfilosofiska utgångspunkter. 

Det sågs därmed som olämpligt att behandla planeringens dimensioner på ett i 

förväg standardiserat sätt varför använd datainsamlingsmetod måste medge 

dialogmöjlighet i forskningssituationen. Därmed skulle risken för feltolkningar 

reduceras och en i förhållande till vår referensram rikare bild förmedlas. 

Den praktiska uppläggningen vid insamlandet av empiriska data byggde på ett 

sekventiellt arbetssätt. De utvalda företagen kontaktades per telefon där en 

första presentation av forskningsprojektet vidtogs. Därefter tillsändes företa

gen en kortare skriftlig PM där även besökstidpunkt bekräftades. 

Utifrån en flexibel intervjuguide genomfördes därefter företagsbesöken. De 

respondenter som intervjuades var i samtliga fall företagsledaren och en 

representant för de anställda. De anställdas representant var, med endast ett 
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undantag, fackklubbsordföranden och i de fall där fackklubb saknades, facklig 

förtroendeman. Dessutom förekom även samtal med någon/några högre tjänste

män eller annan nyckelperson i flera företag. 

Den icke standardiserade formen för intervjuarbetet som tillämpades medförde 

att vår roll vid dessa "samtal" var att som mer passiv part söka få respondenten 

att "täcka in" de i intervjuguiden blockvis uppställda frâgedimensionerna. Den 

totala undersökningsinsatsen varierade från företag till företag. I vissa var det 

möjligt att relativt omgående erhålla en klart tolkningsbar bild av rådande 

planeringssituation medan andra krävde kompletteringar via telefonsamtal och 

förnyade företagsbesök. För alla samtalspartners gällde att de avsatte den tid 

som erfordrades. 

9.3 Presentation av de undersökta företagen 

9.3.1 Företag Agneta - ett medelstort träföretag 

Företaget är verksamt i en mellansvensk glesbygdsregion. Alltsedan starten på 

1910-talet har verksamheten bedrivits på samma plats och dess betydelse för 

orten är stor. Från en långsam successiv tillväxt tom 50-talet, då man hade 

30-35 anställda, skedde en explosionsartadtillväxt under 60-talet. Arbetsstyrkan 

uppgick i mitten av 70-talet till i runda tal 100 personer. Denna nivå har man 

också i stort sett idag, 106 anställda med en omsättning på nära 21 miljoner 

kronor. 

Under 1920-talet kom fadern till nuvarande ägarfamilj in i bilden, först som 

anställd, sedan som verkmästare och slutligen som delägare. I mitten av 30-

talet överlät grundaren hela företaget till sin kompanjon. Idag är företaget ägt 

av sju personer från samma familj och av dessa arbetar endast en i företaget, 

då som VD. Vad gäller administrationen är denna förhållandevis väl utvecklad 

vilket gör att VD:s uppgift blir koncentrerad till övergripande ledning. Även de 

administrativa systemen för kortsiktig och löpande styrning finns i utvecklad 

form internt vilket gjort att behovet av externt resursutnyttjande är lågt. Av 
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ledningsorganen är det framförallt styrelsen som måste betraktas som outveck

lad. 

Produktionen består av inredningsdetaljer för bostadsproduktion, huvudsakligen 

köksskåp och garderober. Genom den ökade standardiseringen inom bostads-

byggnadssektorn kan produkterna knappast betraktas som unika. Visserligen 

finns det möjlighet att profilera sig genom färg- och ytmaterial men produktens 

funktion är ändock densamma. Produkten ifråga är helt färdig när den lämnar 

fabriken. 

Avsättningsmarknaden för företaget kännetecknas av att ett mindre antal stör

re kunder mottar merparten av omsättningen, ungefär enligt 20-80 regeln. Des

sa 20 procent utgörs av ett antal husfabriker och byggmaterialföretag. En

samma svarar småhusfabrikanterna för 55 procent medan återförsäljarna tar 25 

procent. Resterande försäljningsandel fördelas på direkta objekt via byggföre

tag och privatpersoner. Möjligheten att i ökad utsträckning gå in och konkurrera 

på objektmarknaden bedöms som små därför att konkurrensen där är svår. Inte 

sällan har de större byggnadsföretagen själva antingen egen produktion eller 

kontrakterade leverantörer. Återstår alltså endast mindre objekt att konkurrera 

om. 

Genom att merparten av produktionen går till kontrakterade kunder upplever 

företaget sig ha en förhållandevis fast grund att stå på. Etablerade kontakter 

har en tendens att bli stabila menar man. Vad som drastiskt kan ända på för

hållandet är politiskt initierade omprioriteringar i bostadsbyggandet. T ex kan 

småhusbyggandet få stryka på foten för satsningar på flerfamiljshus vilket inne

bär att inslaget av objektsupphandling kan öka. 

Den geografiska spridningen av marknaden kännetecknas av en koncentration 

till närregionen. Så avsätts nära 60 procent inom 25 mil. Resterande del avsätts 

utanför denna men inom Sverige och endast någon procent av omsättningen här

rör från export. 
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Planering blir definierad genom konkreta problemställningar i och omkring före

taget och dessa förutsattes kunna lösas inom ramen för befintliga funktioner på 

ett företagsekonomiskt "riktigt" sätt, och där det enda som tycks skilja från 

traditionell budgetering är tidsperspektivet. Planering ses som en verksamhet 

vars mål blir att åstadkomma en "budget" utanför den etablerade budgeterin

gens räckvidd. 

Underhand som företaget växt har även de administrativa rutinerna utvecklats 

och utökats. Planering där aktiviteterna är mer inriktade mot kortsiktiga pers

pektiv och vars effekter ofta ryms inom en budgetperiod har successivt växt 

fram och anpassats till företaget. Dessutom har också den tekniska potentialen, 

genom en ökad satsning på utnyttjande av datorkraft, inneburit att åtkomsten 

av aktuella data blivit mer lättillgängliga och detta bäddar för en referenspunkt 

där den mer långsiktigt inriktade framförhållningen kan ta sin början. Företags

ledningens upplevda brister i det totala styrsystemet har även varit en bidra

gande orsak till den nytillkomna strategiska planeringsprocessen. Förutom de 

rent administrativa skälen som talat för detta har också omgivningsrelaterade 

företeelser motiverat ställningstagandet. 

De administrativa skälen kan sammanfattas i en känsla av att företaget nu har 

växt i storlek så att behovet av system för att hålla ihop företaget ökat, att 

uppnå ett ensartat beteende på alla nivåer, kort sagt att alla skall dra åt samma 

håll. De externt orienterade behoven av planering emanerar ur upplevda prob

lem kring hur man uppsamlar och möter marknadens krav på produkterna samt 

vilka effekter olika handlingsalternativ medför för verksamheten i stort. 

Företaget använder sig av en rullande långsiktig planering som revideras varje 

år. En relativt hög formaliseringsgrad eftersträvas vilket motiveras av erfaren

heter från en tidigare helt informell planering, vilken ej fick önskade effekter, 

och när man nu tagit steget mot större insatser på detta område så har kravet 

på en ökad formell ram blivit ofrånkomligt. Sålunda anser direkt involverade 

personer (VD och områdesansvariga) att en viss miniminivå av fasta rutiner 

automatiskt impliceras ur kommunikationssynpunkt. 
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9.3.2 Företag Britt - ett kommunalägt träindustriföretag 

På 1940-talet grundades detta företag av två privatpersoner. En lönsamhets-

mässig nedgång i slutet av 60-talet gjorde att den norrländska inlandskommun 

där verksamheten är belägen köpte upp hela företaget. Anledningen till köpet 

var att skydda de fåtaliga arbetstillfällen som fanns i kommunen. Vid tidpunk

ten för övertagandet sysselsattes 17 personer och tiden därefter har inneburit 

en jämn tillväxt så att idag ungefär 50 man arbetar i företaget och omsättnin

gen uppgår till 5,5 miljoner kronor. 

Den hierarkiska organisationsuppbyggnad som finns i detta företag har i sin topp 

en styrelse. Mot bakgrund av ägarbilden, helägt av kommunen, ansvarar detta 

organ för företagets skötsel direkt inför kommunens näringsutskott. VD, som är 

anställd på professionella grunder, har att styra företaget inom de snäva ramar 

som uppställs av styrelsen. Denna styrning sker i första hand via en relativt 

aktiv samrådsgrupp som är sammansatt av representanter från administration, 

produktion och fackförening. Administrativa system för kortsiktig och löpande 

styrning finns antydda men dessa är ej utvecklade för egna behov utan har mera 

formen av standardsystem. Externa resurser anlitas för analys och kontroll av 

den löpande verksamheten. 

Inredningsdetaljer till bostäder har varit företagets produktionsinriktning under 

hela dess livstid. Visserligen har produkternas design, råvarusammansättning 

och produktionssätt ändrats över åren men marknadsnischen är densamma. Idag 

tillverkas kompletta köksinredningar vilket innebär att dessa är helt färdiga för 

uppmontering. 

Marknadens storlek beror på nyproduktion, renoveringar och om-/tillbyggnader. 

Effekten av detta blir att som företagets kunder kan räknas såväl enskilda per

soner, byggföretag, husfabriker som byggvaruhus. Av företagets produktion tar 

husfabrikanterna 20 procent, byggvaruhus och övriga återförsäljare 40 procent, 

medan resten säljs till byggföretag och enskilda personer. Kunderna finns till 90 

procent inom en 25-milsradie från företaget och ingen utlandsförsäljning före

kommer. 
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Konkurrensen på marknaden kan betecknas som hård. Förutom förekomst av 

andra företag av jämförbar storlek finns Kalmar-kök, Ballingslöv och Marbodal 

m fl större företag som även har "vita varor" i sitt produktsortiment. 

Den planering som förekommer inskränker sig i stort sett till produktionsplane

ring. Företagsledningen är medveten om att det finns eftersatta områden men 

någon ambition att åstadkomma en helhetslösning på lång sikt uttalas ej. Så

lunda är planeringsprocessen mest inriktad mot budgetering och operativ styr

ning. De processer som genomlöps därvidlag blir "by definition" mest funktio

nellt inriktade. I sin tur leder detta till att det vanligen är en enskild befatt

ningshavare som utför planerings-/budgeteringsarbetet. 

Frihetsgraderna för hur denna planering skall utföras är begränsade. Detta be

ror till stor del på att den befattning som har planerande arbetsuppgifter expli

cit har föreskrivits en inriktning som skall resultera i en produktionsplan. Effek

ten av denna tingens ordning blir att de olika planerna och budgetarna växer 

fram bredvid varandra men en sammanhållande strategi/ram saknas eller är 

mycket oprecis. Styrkan med de genomförda aktstyckena blir endast dessas 

enskilda bidrag. 

Tidigare har nämnts styrelsens starka ställning i detta företag. Sålunda äger 

alla långsiktigt inriktade överväganden och bedömningar rum i styrelsen men 

trots att detta organ har en allsidig och kompetent sammansättning är dess 

arbetshorisont relativt kort. Huvuddelen av styrelsearbetet går ut på att följa 

upp och analysera nuläget. Den del som har långsiktig karaktär involverar om

rådena investeringar och marknadsfrågor. 

9.3.3 Företag Carin - ett litet trämöbelföretag 

Från ett bysnickeri där tillverkning av bruksmöbler skedde på hobbybasis in

leddes i en västsvensk region med ensidigt näringsliv år 1919 en mer industriell 

produktion av stolar, bord och sängar. Grundarna var nuvarande VD:s far och 

dennes bror. Företaget växte och i mitten av 30-talet arbetade ungefär 45 man 

där. 1939 beslöt de båda kompanjonerna att man skulle dela på sig. Detta 
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skedde och den ene lämnade den ursprungliga fabriken och byggde upp en ny i en 

angränsande kommun. I samband med nystarten kom samtliga sex barn med som 

delägare och man valde att driva företaget som aktiebolag. Företaget växte 

snabbt och snart sysselsattes cirka 30 personer, inklusive samtliga delägare. 

Den nuvarande företagsledaren tillträdde som VD. Successiva rationaliseringar 

och investeringar har inneburit en minskning av arbetsstyrkan undan för undan. 

Detta har skett genom naturlig avgång. Idag sysselsätts cirka 16 personer och 

omsättningen uppgår till 3,5 miljoner kronor. 

Samtliga 6 delägare - syskon - är ännu verksamma i företaget. Företagsledning, 

administration och produktionsledning sker utan inblandning av personer utanför 

ägarkretsen. Inte heller styrelsen innehåller någon externt rekryterad person. 

Vad gäller ägande och ledning kan man med fog säga att företaget är ett renod

lat familjebolag. 

Administrationen är outvecklad vilket bl a kommer till uttryck i att VD:s upp

gifter är mångfaldiga. Även de adminstrativa systemen för kortsiktig och lö

pande styrning måste betraktas som rudimentära. Det som finns i företaget 

därvidlag är i huvudsak traditionell affärsredovisning. Utnyttjandet av externa 

resurser är relativt stort och avser vanligen den löpande verksamheten. Styrel

searbetet är en ren formalitet utan reell betydelse. 

Produktionen är inriktad på innemöbler av trä. Genom att satsa på att skapa 

modellprogram med gedigen och allmogeinriktad profil har den besvärligaste 

lågpriskonkurrensen undvikits. Konkurrensen upplevs numera inte så svår som 

tidigare när produktsortimentet utgjordes av något enklare och billigare mo

deller. Dock menar man att läget numera börjar att skärpas. Importen tilltar 

och alltfler inhemska tillverkare går över till produkter i grövre furu. 

Produkterna säljs till möbelfackhandeln. Endast i ringa utsträckning går försälj

ningen via varuhus. Antalet köpande kunder uppgår till 400-500 vilka samtliga 

handlar för blygsamma belopp, allt från några tusen till något tiotal tusen kro

nor. Kunderna är spridda över hela landet men en koncentration till närregionen 

är märkbar. Inom en 5-mils radie säljer företaget 25 procent av omsättningen 
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och utökas radien till 25 mil blir motsvarande procenttal 65. Resten säljs till 

kunder belägna utanför 25-mils radien men inom Sverige. Export saknas alltså. 

Bearbetningen av kunderna sker på ett förhållandevis passivt sätt. Det vanli

gaste är att trycka upp en folder där produkterna presenteras. Denna distribue

ras därefter till möbelhandlarna. Ibland händer det att några företag gemen

samt med en grupp återförsäljare satsar på en broschyr som går ut till alla hus

håll. 

Produkt-, produktions- och marknadsplanering är de funktioner som utgör cent

rum för företagsledningens planeringsintresse. Detta arbete involverar endast 

ägargruppen och denna situation tas som intäkt för att omge planeringspro

cessen med blygsamma formella rutiner. På sikten överstigande ett år görs 

översiktliga planer över finansierings- och försäljningssituationen. Dessa har 

formen av trendframskrivningar utifrån tidigare år. Den ekonomiansvarige utför 

detta arbete och det resulterar i skrivna dokument som därefter diskuteras 

inom ägarfamiljen. På den kortare sikten finns traditionella budgetar över re

sultat, ekonomisk ställning och likviditet. 

9.3.4 Företag Doris - ett större verkstadsföretag med traditioner 

Företaget är gammalt, startades 1884 med smides- och gjuteriverksamhet i en 

ort belägen vid norrlandskusten. Denna produktionsinriktning fanns länge kvar 

och först i slutet på 1940-talet började den utveckling som ledde fram till da

gens företagsprofil. I mitten av 1970-talet förvärvades företaget av en stor 

koncern. Anledningen till detta torde ha varit strukturskäl. Inom koncernen 

fanns redan ett antal företag med kompletterande produkter och genom för

värvet av Doris blev produktmixen fullständig för den företagsgrupp som inom 

huvudkoncernen verkar i samma bransch. 

Företagets löpande skötsel leds av en VD som tillika fungerar som försäljnings

chef. Under honom finns ekonomichef, produktionschef och konstruktionschef. 

Styrelsen består av 5 personer, två representanter för moderbolaget, två för de 

anställda samt VD. Alla strategiska beslut sker på koncernnivå medan företa



213 

gets styrelse handhar interna taktiska frågor. VD:s funktion är förhållandevis 

renodlat inriktad mot ledningsfrågor. Administrativa system för kortsiktig och 

löpande styrning finns och motsvarande vad gäller 3 års framförhållning är un

der utveckling. I och med den rådande koncernsituationen fokuseras dock alla 

administrativa system på intern styrning och kontroll. 

Produkterna är insatsvaror till tyngre verkstadsindustri. Närmare preciserat rör 

det sig främst om plåtformning, dvs klippning, bockning och rundning av plåt. 

För varje typ av operation finns vidare ett antal produkter med olika kapacitet. 

Genom införlivandet i en större koncern fick man tillgång till en etablerad sälj-

organisation som är vittomfattande med flera dotterbolag i andra länder och ett 

agentnät över i stort sett hela världen. Avsättningsmässigt har också export

handeln stadigt ökat från tidigare 20 procent till nuvarande 50 procent. Denna 

ökade utlandsförsäljning har kompenserat den vikande inhemska marknaden. 

Konkurrenssituationen är hård bl a beroende på att produkterna är etablerade 

sedan lång tid och därmed inte skyddade av patent eller liknande. Nästan alla 

länder har egen produktion av dessa produkter. Det gör att man får konkurrera 

med pris, kvalitet, teknologisk standard o dyl. 

Företaget har historiskt sett varit lönsamt och inför framtiden bedöms utveck

lingen i detta avseende vara god. Idag sysselsätts 180 personer och omsätt

ningen uppgår till 44 miljoner kronor. 

Den snabba tillväxt som företaget genomgick under 1960- och 70-talen innebar 

samtidigt att styrmedel och instrument utvecklades och anpassades för att 

svara upp mot de krav expansionen ställde. System för redovisning, budgetering 

och kalkylering förfinades och övriga administrativa kringresurser anskaffades. 

Däremot hängde den strategiska planeringen och tillhörande processer inte på 

motsvarande sätt med i den allmänna utvecklingen. Man växte så att säga ur 

kostymen därvidlag och ansträngningarna att skaffa en ny var måttliga. 
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Idag kan företagsledningens syn på planering uttryckas i en betoning av helheten 

och de behov som där kan komma att uppstå i framtiden för att eliminera de 

hot som kan äventyra företagets fortbestånd. Planeringen förutsattes ha både 

en inåtriktad och utåtriktad ansats och samstämmigheten mellan dessa under

stryks. Arbetarkollektivet lägger för sin del betoningen på produktionsplanering, 

där upplevda brister och ofullkomligheter upplevs som mycket besvärande. 

Visserligen inser även denna personalgrupp betydelsen av en strategisk planering 

men denna insikt artikuleras ej i explicita termer. 

De ramar, målsättningar o dyl inom vilka företaget har att verka är klart an

givna från koncernledningsnivå. Dessa är dock allmänt formulerade vilket med

för att den planering som sker internt i företaget har stora frihetsgrader även 

vad gäller det långsiktiga handlandet. De restriktioner som blir följden av att 

man är ett koncerndotterbolag märks främst genom att kravet på samordning 

med andra dotterbolag är stort. Detta senare förhållande underlättar samtidigt 

planeringen genom att många delar redan är givna. Halvfabricering, komponent

inköp och marknadsbearbetning är exempel på sådana funktioner som i varie

rande utsträckning samplaneras med andra koncernbolag. 

Både på lång och kort sikt sker regelbundna analyser och planer för flertalet 

områden/funktioner. Ej omfattade av denna formella planering är utvecklings

planer för arbetsorganisation och förbättring av arbetsmiljön. Sådana frågor 

löses löpande genom fackets påtryckningar. Budgetuppföljning sker enligt givna 

regler och med fasta tidsintervall. Ett sådant uppföljningsförfarande skall också 

tillämpas när den strategiska planeringen blir fullt utbyggd. 

Planeringen utarbetas av VD, ekonomichef samt en koncernanknuten konsult. 

Vidare har en typ av referensgrupp knutits till arbetet och denna består av tre 

fackklubbsordföranden. Dessa är dock ej med i det konkreta planeringsarbetet 

utan de informeras löpande om arbetets framväxt. 
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9.3.5 Företag Elisabet - ett medelstort verkstadsföretag 

Detta sydsvenska verkstadsföretag är 15 år gammalt och har redan genomlevt 

en allvarlig kris. Företaget gick i likvidation för fem år sedan och i samband 

med en senare rekonstruktion kom den nuvarande verkställande direktören in i 

bilden, dels som delägare, 60 procent, och dels som företagsledare. De övriga 40 

procenten ägs av grundaren och den tidigare verkställande direktören som även 

arbetar i företaget, nu som teknisk direktör. Knappt 70 personer sysselsätts 

med en tjänstemannaandel på cirka 20 procent. Omsättningen uppgår ett nor

malår till mellan 12-14 miljoner kronor. 

De båda delägarna har fördelat arbetsuppgifterna mellan sig så att ekonomi och 

marknadsföring huvudsakligen sorterar under VD:s domäner medan vVD - den 

tekniske direktören - svarar för produktutveckling och innovationer. Vad gäller 

den administrativa funktionen finns denna utvecklad internt liksom även de 

system och rutiner som krävs för kortsiktig och löpande styrning. Utnyttjandet 

av externa tjänster är lågt. Styrelsens funktion som ledningsorgan är av viss 

betydelse, dock återstår ännu några utvecklingssteg innan dess arbetsform och -

inriktning blir av större värde för organisationen. 

Klassificeras företagets kunder efter den typ av produkt som dessa efterfrågar 

framkommer att antalet kundgrupper är 4-5 stycken. Kundgrupp 1 efterfrågar 

en "produkt" som i första hand utgörs av montagearbeten där inslaget av egen

tillverkade komponenter är lågt. I stället ligger tyngdpunkten på det utförande 

momentet, där kundens specifikationer uppfylls. Ibland har även eget konstruk

tionsarbete föregått utförandet. Karaktäristiskt för denna "produktion" är att 

den utförs på platsen där kunden finns och att närregionen utgör arbetsfält. 

Verksamheten är betydelsefull för företaget eftersom den representerar nära 40 

procent av företagets omsättning. 

Kundgrupp 2 efterfrågar olika typer av anläggningsarbeten eller specialkonst

ruktioner i stål. Det rör sig här om brobyggnationer, utrustning till flyghanga

rer, stålhöljen till gasturbiner, vacuumtankar, hopfällbara tvårumsvillor i stål 

m m. Vanligen förkalkyleras dessa jobb vilket i normalfallet resulterar i offer
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ter, men även gemensam utveckling tillsammans med andra företag sker. Denna 

kundgrupp svarar i genomsnitt för 20-30 procent av omsättningen. 

Den tredje produkten, som är företagets senaste nytillskott, utgörs av passage-

rarbryggor och dockningssystem för flygtransportsektorn. Det unika med denna 

grupp är att det oftast bara finns en eller ett fätal kunder i varje land. Efter

som enskilda objekt för produkten är stora, 10-tals miljoner kronor, förutsättes 

en speciell säljteknik och framförhällning i detta avseende. Kunkurrensen på 

världsmarknaden är mycket svår och enbart produktens egna kvaliteter är ej 

alltid tillräckliga. 

Värmeväxlare är egentligen den enda produkt som tillverkas kontinuerligt. För

säljningen av denna sker till en generalagent som i sin tur förmedlar dessa vida

re ut på marknaden. Andelsmässigt utgör den cirka 10 procent av omsättningen. 

Företagets nuläge med dels den gamla produktionsinriktningen och dels de nya 

produkterna, lägger också ramar för det planeringsarbete som pågår. Den tradi

tionella verksamhetsinriktningen sker så gott som utan inblandning av företags

ledningen. Två till tre tjänstemän har olika ansvarsområden, i stort uppdelat 

efter de fåtal stora kunder man har. Inga större offensiva marknadsföringsinsat

ser görs utan kommunikationen med marknaden består i huvudsak av att kunder

na levererar sina beställningar. Efter inkommen order tar en verkmästare hand 

om den konkreta produktionsplaneringen. 

På företagets nyare produkter avsätts däremot avsevärda resurser för produkt

utveckling och säljfrämjande promotion. VD ägnar en stor del av sin arbetstid åt 

marknadsföringen av dessa produkter och motsvarande gäller den andre deläga

ren beträffande produkternas tekniska utveckling. Från fackligt håll ställer man 

sig tveksam till denna ensidiga satsning på, vad man anser, riskfyllda projekt. I 

stället menar de anställda att en parallell satsning på den gamla produktionsin

riktningen bör ske så att företaget erhåller ett brett produktsortiment vilket 

bör borga för en tryggare framtid. 
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Arbetet med att framta den långsiktiga inriktningen utförs huvudsakligen infor

mellt genom diskussioner mellan de två ägarna och detta planeringsarbete ut

mynnar sällan eller aldrig i något skriftligt dokument. Den kortsiktiga plane

ringen består av traditionella budgetar över ekonomi samt en bemanningsplane

ring. Av dessa taktiska instrument för ekonomisk styrning framstår likviditets-

planeringen, mot bakgrund av produktionens svängningar och den periodvisa 

stora kapitalbindningen i större projekt, som nyckelinstrument. En veckovis 

uppdelad likviditetsplanering genomförs. 

9.3.6 Företag Frida - ett storföretagsberoende litet verkstadsföretag 

Detta lilla verkstadsföretag, som idag sysselsätter 12 personer, startades på 30-

talet av den nuvarande ägarens far. Från starten tillverkades en mängd olika 

produkter på legobasis till ett större antal stora och medelstora företag i den 

storstadsregion där företaget är beläget. Produkterna kom därmed att tillverkas 

i relativt korta serier med åtföljande krav på snabba förändringar av produk

tionstekniken. 

Idag finns samma föränderlighet i produktionen kvar, dock har man sedan 12 år 

tillbaka tillverkat vissa maskintyper till livsmedelsindustrin som blivit en rygg

rad i företagets verksamhet. En stor kund är också landstingen som beställer 

maskinell sjukvårdsutrustning. De tre största kunderna emottar 80 procent av 

omsättningen. Geografiskt ligger kunderna koncentrerade till närregionen. Un

gefär 70 procent av omsättningen utgörs av sådana leveranser. 

De insatsvaror som används i produktionen köps uteslutande på närmarknaden. 

Konkurrensen betecknar man inte som speciellt hård när det gäller företagets 

huvudprodukt, maskiner för livsmedelsindustrin. Denna produkt har också en 

klar fördel jämfört med konkurrenternas i och med att den har ett flertal an

vändningsområden. 

Ledningen anser att strategisk planering sker i den utsträckning detta är me

ningsfullt. VD hävdar att mycket små möjligheter finns till handlingsberedskap 
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på ett till två års sikt. De försvårande omständigheterna anges vara företagets 

litenhet och att man helt är i händerna på kunderna. 

Den planering som dock sker sköter företagsledaren ensam utan kontakt med 

varken förman eller övriga anställda. Dessutom är VD:s kontakter med externa 

personer, företag och organisationer, sporadiska. På försäljningssidan sker en 

viss telefon- och besökskontakt med potentiella kunder men VD menar att de 

större företagen idag utför s k bortlejningsjobb själva för att sysselsätta sin 

egen personal. Detta begränsar företagets handlingsutrymme. 

Företaget hade tidigare ambitioner att utförligt planera verksamheten på kort 

sikt. Sålunda användes planeringstavla, orderläget kontrollerades veckovis och 

produktionsflödet planerades i detalj. Detta visade sig inte vara meningsfullt 

främst beroende på att man ofta måste tillmötesgå kunders krav på snabbexpe

diering av mindre jobb vilket direkt slog sönder uppgjorda planer. Att företaget 

är berett att utföra snabba och udda s k mellanarbeten räknas dock som en 

styrka och ett viktigt försäljningsargument som inneburit många nya jobb trots 

att dessa arbeten försvårar verksamhetsplaneringen. Ett annat argument från 

företagsledarens sida för att mindre resurser idag används för planering är att 

rörelsen är av den omfattningen att man kan överblicka allt på sina tio fingrar. 

De enda skrifliga planer som framtas rör likviditet och produktkalkyler. Likvidi

tetsplaneringen är viktig därför att det kan röra sig om en tidsperiod på upp till 

ett halvt år mellan produktionsstart av en serie fram till leverans och betalning. 

Företaget har en god och nära kontakt med sin bank som hjälper till att planera 

betalningsflödena. 

9.3.7 Företag Gerd - en livsmedelsdetaljhandel med egen tillverkning 

Ursprunget till företaget Gerd var en liten slakteriaffär med charkuterifabrik 

belägen i en mellansvensk mindre ort. Verksamheten övertogs i seklets början 

av nuvarande ägarens far samt en kompanjon till honom. Så var ägarbilden till 

1925 då fadern ensam blev ägare. I slutet av 40-talet ombildades företaget till 

aktiebolag och nuvarande ägaren samt dennes syskon gick in som delägare. 1960 
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övertogs verksamheten helt av två personer, den nuvarande ägaren samt en 

svåger till denne. Ägandet är lika fördelat mellan dessa. 

îdag innehåller verksamheten två butiker, en mindre charkuterifabrik med egen 

slakteriverksamhet samt en varubuss. Produkterna från charkuteriet säljes i 

första hand genom de egna försäljningsställena medan en mindre del går i parti 

till den lokala marknaden. Distributionen ombesörjes av ICA-Hakon. Företaget 

har successivt växt från några få anställda till cirka 30 personer idag och om

sätter nära 11 miljoner. Man är ansluten till ICA men denna organisation har 

ingen ägarandel i företaget. Inköpen sker till största delen via ICA, men man 

anlitar även andra grossister. Denna valmöjlighet hade bortfallit om ICA ägan-

demässigt hade varit inblandad i företaget. 

De två huvuddelägarna har delat upp ansvaret emellan sig. Den ena mantlar 

chefsskapet för huvudbutiken som ligger inne i stadskärnan medan den andra 

sköter den produktionsinriktade delen med hithörande partiförsäljning. I termer 

av befattningsbeskrivningar skulle den förstnämnde i kraft av sitt ursprung, son 

till grundaren, och chefsskapet för citybutiken där flertalet av den totala rörel

sens varor omsätts kunna benämnas VD medan den senare som är ingift i släkten 

och som ansvarar för "biverksamheten" kallas vice VD. 

Den ort där företaget är beläget karaktäriseras av ett gott affärsbestånd. Utbu

det är väl differentierat och utbyggt och kan uppfylla de flesta behov som kon

sumenterna ställer. Vad gäller livsmedelsbutiker finns förutom detta företag 

även en Domus- och en Hemköpsbutik. Dessa uppfattas inte direkt som konkur

renter utan betraktas mera som bidragande till ortens attraktivitet. 

Den strategiska planeringen sker på ett informellt sätt. När behov föreligger 

samlas ägarna och diskuterar igenom problemen. De beslut som fattas verkställs 

därefter utan att övrig personal hörts. Behovet av formaliserade planeringspro

cesser synes begränsat. Investeringsfrågor av skilda slag tycks vara av den arten 

att de ges en mer långsiktig behandling. 
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Planeringen har oftast ett kortare tidsperspektiv. Främst gäller detta frågor 

som rör den löpande verksamheten. Man vet att vid givna tidpunkter, t ex kring 

jul och vintersportsäsongerna, så ökar försäljningen betydligt. För vissa an

svarsområden för det med sig att en beställning måste ske minst ett halvår i 

förväg. Denna planering ombesörjes av de avdelningsansvariga. Underlaget för 

planeringen är tidigare års förbrukning/försäljning. 

Trots att VD:s uppgifter är tämligen renodlat inriktade på ekonomi saknas 

egentlig administrationsfunktion. Ekonomiska frågor som redovisning, likvidi

tetskontroll och löpande uppföljning dominerar, vilket gör att VD ensam utgör 

den totala administrationen. Så är administrativa system för styrning utpräglat 

enkla. En stor del av nödvändiga tjänster köps in externt. Detta är möjligt ge

nom att den överordnade grossistkedjan tillhandahåller skräddarsydda system 

för ekonomiadministration. Styrelsen saknar betydelse för detta företag. 

9.3.8 Företag Hulda - ett beklädnadsdetaljhandelsföretag 

När detta företag startade i slutet av förra seklet bedrevs både tillverkning och 

försäljning av kläder. För 15 år sedan påbörjades en successiv avveckling av 

produktionsdelen, som var av typen skrädderiverksamhet, till följd av begynnan

de hårda tider inom tekobranschen. Ingen tillverkning sker idag. Den profil före

taget har haft ända sedan starten bygger på att sälja kläder till herrar i 20-50 

års åldern. I policyn ingår också att föra varor av relativt hög klass men ej så 

hög att priset blir avskräckande. 

Tekoindustrin, som är av stor omfattning inom regionen, och de stora klädesva

ruhusen som är belägna i närheten av staden har starkt präglat detta företags 

försäljningsmarknad. Cityhandeln svarar, på beklädnadssidan, enbart för 50 

procent av den totala försäljningen. Många av ortsbefolkningen handlar direkt 

av beklädnadsfabrikanterna, ett förhållande som detaljhandlarna försöker 

stoppa genom samordnade "inköpsbojkotter". Varuhusen har dock fördelar också 

emedan dessa besöks av kunder från ett stort omland med viss spridningseffekt 

till cityhandeln. 
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Av de två bröderna, som vardera äger hälften av företaget, fungerar den ena 

som VD medan den andre är ansvarig för inköp. Rörelsens begränsade omfatt

ning medför att bröderna förutom konkret försäljningsarbete även sköter nöd

vändig administration. System för löpande styrning och kortsiktig framförhåll

ning finns i knapphändig form. Däremot anlitas externa resurser i relativt om

fattande utsträckning, dels i form av två branschkunniga styrelseledamöter, 

dels för analys och utveckling av systemen för kontroll av den löpande verksam

heten. Styrelsen har således stor betydelse som ledningsinstrument i företaget. 

De båda externa ledamöterna bidrar därtill. Företaget sysselsätter 10 personer 

och omsätter 2,5 miljoner kronor per år. 

Uppenbarligen är behovet för denna typ av företag system som hjälper dem att 

leva i nuet. Visserligen försöker man se längre framåt i tiden men att själva 

påverka och styra framtidens produkter (klädmode) anser man vara omöjligt. 

Betoningen av ett mindre säljföretags ekonomisystem kommer därvid att ligga 

på flexibilitet och anpassning. 

Den tidsmässiga räckvidden för i första hand investeringsplaner, brukar ibland 

uppnå 3 år men någon rullande, kontinuerlig rutin för att arbeta med detta finns 

ej. Dessutom varierar både omfattningen och formen på så sätt att t ex mark

nadsplanerna i stort är desamma som den information som branschorganen ut

sänder. 

9.3.9 Företag Inga - ett medelstort tvätteri 

Företaget Inga är beläget i den södra delen av Sverige och är verksamt inom 

tvätteribranschen. Två syskon äger hälften vardera av företaget. Endast den 

ene är dock verksam i företaget - VD - medan den andres innehav av aktier är 

passivt. Nuvarande ägarfamilj har varit delägare i företaget allt sedan starten 

för 40 år sedan. 

Företagets administration finns i utvecklad form liksom system och rutiner för 

kortsiktig och löpande styrning. Därigenom upplevs behovet av extern resurs-

komplettering som litet. VD:s arbetsuppgifter är inriktade på övergripande 
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företagsledning. Styrelsen har idag en begränsad ledningsfunktion men genom 

reorganisation planeras en aktivering av detta organ. 

Företagets produktion utgörs av tjänster inom arbetshygienområdet. Förutom 

överdragskläder och övrig skyddsutrustning tillhandahåller företaget även för

brukningsvaror inom området. De artiklar som inte ar av förbrukningstyp hyrs 

av kunden. 

Kunderna utgörs i första hand av industriföretag och merparten av dessa är 

små. Totalt anlitar cirka 2 000 företag den service som företaget erbjuder. 

Denna policy är medveten eftersom VD menar att många små kunder ger en 

stabilare grund för företaget än vad ett förlitande till ett fåtal stora kunder 

innebär. Tidigare har man upplevt den situationen att en enda kund svarade för 

cirka 40 procent av omsättningen, vilket inte "kändes alltför lustigt". Därför 

har arbetet systematiskt drivits så att nya och mindre kunder har värvats. På så 

sätt har företaget nått ett läge där den största kunden idag svarar för endast 15 

procent. Dock vill man nå ännu längre. 

Marknaden upplevs inte som mättad, speciellt inte den sektor som omfattar de 

mindre företagen. Företaget har renodlat sin inriktning mot industriell verk

samhet och frivilligt släppt hotell- och restaurangbranschen. En expansion av 

tvätteribranschen som helhet är troligen att vänta om fria arbetskläder blir 

legio på arbetsplatserna. Hittills har företaget vuxit successivt men har ännu ej 

utvecklat någon speciell marknadsfunktion. Tillväxten kan beskrivas genom att 

omsättningen har ökat från 1/2 miljon 1962 till cirka 10 miljoner kronor idag. 40 

personer arbetar i företaget. 

Företagsledaren skiljer på två typer av planering, dels teknisk planering och 

dels vad han kallar filosofisk planering. Exempel på den förstnämnda typen kan 

vara kapacitetsplanering medan marknadsplanering kan innefattas i den senare 

typen. I båda fallen, menar företagsledaren, är det viktigt att man spelar på 

alla strängar, goda vänner, intuition, erfarenhet, tidigare utveckling osv. Allt 

detta transformeras till att skapa en bild av framtiden. 



223 

Planerna växer fram ur informella samtal och i viss utsträckning dokumenteras 

dessa. Vissa budgetar finns men företagsledaren är av princip en stor motstån

dare till formaliserad planering. Detta beroende på att avsikten med dessa ofta 

blir förfelad. Budgeten blir för många människor ett rättesnöre från vilket inga 

avvikelser tillåts. Man följer slaviskt budgeten och ser denna som en ledstjärna 

och bortser ofta från företaget och dess bästa. 

Den planering som sker initieras och hålls samman av VD. Till sin hjälp har han 

två befattningshavare i ledande ställning. Diskussioner förs och policyn växer 

fram. De anställda är ej med på något aktivt sätt men informeras löpande. Ef

tersom fackklubben är en ny företeelse har denna inte heller hunnit utveckla 

någon rutin för hur arbetet skall gå till. 

9.4 Tvä illustrationer pä förekommande planeringssituation 

Utifrån den datainsamling som genomförts i praktikfallsföretagen redovisas 

nedan två mer fullständiga sammanställningar från dessa. Planeringsföreteelsen 

har här satts i fokus och en grov redigering av materialet har gjorts med avsikt 

att täcka in de dimensioner av planering som emanerar ur föreställningsramen. 

Valet av illustrationsexempel bygger huvudsakligen på att de skall visa två olik

artade planeringssituationer. Det ena (Agneta) är, i skenet av föreliggande stu

die, att betrakta som stort medan det andra (Frida) tillhör de allra minsta. Båda 

är tillverkande företag. 

9.4.1 Företag Agneta - en medveten planeringsambition 

9.4.1.1 Grundläggande syn pä planering 

Företaget har en ambition att utforma ett system för strategisk planering. Den

na process är relativt ny och under det senaste året har arbetet inriktats på att 

åstadkomma en färdig plan. De motiv till att bedriva planering som framförs är 

att man upplevt en allmän brist i företagets totala styrsystem vilken man nu 

genom en strategisk planeringsprocess söker göra fullständig. Här har såväl 

administrativa skäl som omgivningsrelaterade företeelser motiverat ställnings
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tagandet. De administrativa skälen kan sammanfattas i en känsla av att företa

get nu har vuxit i storlek så att behovet av system för att hålla ihop företaget 

ökat, att uppnå ett ensartat beteende på alla nivåer, kort sagt att alla skall dra 

åt samma håll. De externa behoven emanerar ur problem kring marknadens krav 

på produkten, dessas effekter på produktionsutrustningen, val av reklam och 

policy utåt m m. 

Vad gäller synen på företeelsen planering är VD på det klara med att det inte är 

fråga om att sitta och bestämma hur framtiden skall vara. Mera ses processen 

innehålla kvalificerade gissningar. Det är omöjligt att helt klargöra alla förut

sättningar som är giltiga i framtiden. Planeringens värde ligger snarare i att 

man, genom att hela tiden arbeta med historik och nutid och söker relatera 

detta till en framtid, är inställd och förberedd på reaktion. Genom att ständigt 

ha mental närhet till det som har hänt och händer kan denna kunskap kopplas 

till förändringar som situationen i stort indikerar. Planeringens processuella 

inslag betonas således. Dock avses i detta sammanhang mera den mentala pro

cessen än fysiskt arbete. Man menar att det är nödvändigt att planeringsverk

samheten är kontinuerlig eftersom denna process skapar en "ingående balans" 

som ständigt skall ligga till grund för framåtriktade strategier. 

För VD:s del innebär strategisk planering mera konkret att 

"man tittar ett antal år framåt. Det gäller ju ofta förutom mark
nadens krav på produkten, produktutformning, också produktions
utrustning för att vi skall kunna producera dessa produkter. Det 
gäller i stor utsträckning också lönsamheten, att klara sig i den 
allt hårdare konkurrensen som man måste räkna med. Det är i stor 
utsträckning en fråga om att kunna skaffa tillräckligt kapital för 
att hålla rörelsen igång. Vi är nu i en sån storleksklass att man 
upplever sig ha nått gränsen för vad ett familjeföretag kan klara. 
I själva verket har vi inga egna resurser bakom oss, utan det är 
upplånat kapital alltihop. Det är den motsatta situationen än i en 
koncern där det finns andra resurser bakom." 

Av citatet framgår att när VD för tanken till planering blir denna definierad 

genom konkreta problemställningar i och omkring företaget och att dessa förut

sätts kunna lösas inom ramen för befintliga funktioner på ett företagsekono
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miskt sätt, och där det enda som skiljer från traditionell budgetering är tids

perspektivet. Planering ses som en verksamhet vars mål blir att åstadkomma en 

"budget" utanför den etablerade budgeteringens räckvidd. 

Från fackklubbens ordförande redovisas en syn på planering som mera uttrycker 

en inställning till den planering som äger rum i företaget än vad planering i sig 

står för. 

"Något som jag får reda på först när det är för sent. Finns en 
planering får jag del av den, men man borde få reda på den i för
väg." 

Förutom den nyss redovisade inställningen till nuvarande situation gav facket 

praktiska exempel på vad man menar bör ingå i företagets planering. 

"Ledningen måste samarbeta mer med de som berörs av en fråga, 
t ex vid maskininköp. Det har hänt att man köpt in maskiner med 
begränsad användingsmöjlighet. Så ä r det alltför ofta." 

Ett genomgående drag för hur planering uppfattas, såväl av ledning som de 

anställda, är att denna huvudsakligen ses som ett tekniskt administrativt led

ningsinstrument. I realiteten läggs största vikten på den färdiga planen och 

mindre avseende fästes vid själva planeringsprocessen. 

9.4.1.2 Planeringsorganisation 

Den organisatoriska uppbyggnaden kan beskrivas som en traditionell linjeorgani

sation. VD har under sig funktionchefer för produktion, ekonomi och marknad. 

Produktionen är organiserad i stationer, 6 stycken, med ansvariga verkmästare. 

Styrelsen består av de sju familjemedlemmarna vilka också samtidigt står som 

ägare till företaget. Trots att drygt 100 personer sysselsätts har de anställda ej 

representation i styrelsen. 

"Enligt en överenkommelse har vi kommit fram till att så länge 
facket tycker det går någorlunda riktigt till så ... så det är ingen 
idé, det är ju ett familjeföretag och om dom har ett styrelsemöte 
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så snackar de ju bredvid ändå. Sen har vi inte de kunnigheterna 
heller." (Fackklubbens ordförande) 

Företagsledaren avslöjar i denna fråga att ett beslut är taget om ändrad bolags-, 

ordning för att få plats med fler styrelseledamöter vilket även skall innefatta 

en inbjudan till de anställda. En annan anledning till denna ändring i bolagsord

ningen är att rekrytera extern kompetens till dagens inaktiva styrelse. "Avsak

naden" av styrelse har bidragit till tillkomsten av en ledningsgrupp. 

"Vi har en ledningsgrupp som består av enbart chefer - vilket kan 
låta otäckt - men för att dom skall känna sitt ansvar för det om
råde man tilldelats så har dom fått chefsansvar för sina avdelnin
gar. Och de svarar även för det som budgetmässigt faller på deras 
områden. Men det är inte värre än att vi kan sätta oss ner och 
diskutera om vi behöver." (VD) 

Denna grupp är alltså inte primärt tillskapad för att arbeta med strategisk pla

nering utan som framgår av citatet är dess huvudsakliga verksamhet inriktad på 

ledningsfrågor i allmänhet och därvidlag även budgetering. De erfarenheter från 

denna typ av planering som erhålls tar man dock med sig när mer långsiktigt 

inriktade frågeställningar skall lösas. Planeringsarbetet följer i stort en mall 

som inleds med nulägesbeskrivningar vilka utförs av respektive funktionsområ

desansvarig. Därefter sker, vid gemensamma diskussioner, kompletteringar med 

åtgärder som skall vidtas inom varje område. Delarna binds sedan samman så 

att kontinuitet och enhetlighet i beskrivningen uppnås. 

I och med att produkterna framställs på ett likartat sätt år från år är inte pro

duktionsorganisationen något markant problem. Den samarbetskommitté som 

finns, bestående av VD, förmännen och produktionschefen, har därvid ingen 

viktig funktion utan de flesta frågorna i produktionen löses löpande och infor

mellt. 

Planering både på kort och lång sikt inbegriper ej något direktdeltagande från 

de kollektivanställas sida. Den s k ledningsgruppen som har ansvaret för plane

ringsfrågor har ej representanter från facket eller annan personalgruppering. 

Beträffande informationsgivning säger VD: 
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"Vi håller ingenting hemligt. De som är intresserade och frågar 
får också reda pä hur vi tänker. När det gäller planering och bud
gets är det vi i ledningsgruppen som sköter detta... Vi presenterar 
bokslutet helt öppet och detta sker i företagsnämnden. Hur repre
sentanten i företagnämnden för detta vidare vet jag ej." 

Ledningen anser alltså att information är viktigt men att involvera personalen 

på ett tidigt stadium och på ett aktivt sätt är ej nödvändigt. Facket: 

"Vi får lägga våra synpunkter ibland, men vi vet ej så mycket. Det 
finns en långsiktsplan här nu och den har jag blivit informerad om 
men det är främst vid t ex maskininvesteringar vi får vara med 
men oftast inte förrän det är för sent." 

Facket betraktar alltså den planeringsprocess som nu sker som en del av övriga 

administrativa ledningsverktyg. Implicit kan man också dra den slutsatsen att 

detta överensstämmer med företagsledningens syn på planeringens roll. Facket 

erkänner att många av de brister som finns i företaget vad gäller deltagande för 

de anställda i styrningen av verksamheten beror på att de själva ej i tillräcklig 

omfattning har tryckt på och krävt en nyordning. Men bristen på företagsekono

misk utbildning känns tung. 

"När det gäller långsiktsplanen är medlemmarna relativt oint
resserade. Dom är mest intresserade av förtjänsten och miljön. 
Exempelvis har vi samarbetsmöten med företagsledningen och 
samarbetskommittén... men att föra ut ett tunt material till en 
inte överdrivet entusiastisk publik är problematiskt. " (Fack
klubbens ordförande) 

9.4.1.3 Planeringens form 

Företaget använder sig av gängse metoder för planering. Den strategiskt inrik

tade planeringen är rullande och skall revideras varje år. Ställningstagandet för 

en relativt formaliserad planering emanerar från erfarenheterna av gårdagens 

planering. Alla de då osystematiskt bedrivna långsiktigt verkande planeringsak

tiviteterna var av icke formell art och företagsledaren menar att en mindre 

omfattande planering också kan, och kanske även bör, bedrivas på detta sätt, 
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men tas steget mot större insatser på detta område är också kravet på en ökad 

formell ram ofrånkomlig. 

Som visats ovan involveras ett flertal personer i planeringsarbetet vilket ur 

kommunikationssynpunkt automatiskt implicerar en viss miniminivå av de fasta 

rutinerna. Man har sålunda dokumenterat grundreglerna för hur arbetet skall 

bedrivas där det bl a fastslås deltagande personer med huvudansvarighet för 

olika delområden, "deadlines" för utarbetande av planeringsunderlag samt 

mötestidpunkter som är inlagda med olika frekvens över året anpassade efter 

företagets årscykel. Inget finns dock formellt reglerat om underlagens utseende 

eller om de slutliga planernas form men implicit avses skriftlig dokumentation 

där underlagen tas fram i punktform och de färdiga planerna i utförligt verbalt 

kommenterade exemplar. 

Förhållandet att den strategiska planeringen omfattar flertalet delområden i 

företagets verksamhet och en framförhållningshorisont på 5 år medför, menar 

man, ett ökat krav på samordning och formell ram. Att på något sätt betona en 

viss plan framför någon annan ses som svårt. Snarare bör helheten tas som ut

gångspunkt. De kortsiktiga planerna är viktiga för att företagets dagliga verk

samhet skall kunna fungera men kanske än viktigare är att företaget skall kunna 

leva på flera års sikt. Ett livsvillkor är att den långsiktigt verkande planeringen 

fungerar "för man kan ju även trots frånvaron av ett produktionsplaneringssys

tem leva vidare." (VD) Bland de traditionella områdena för planering framhåller 

man trots allt marknadsplanen som speciellt viktig. Emedan produkterna huvud

sakligen utgörs av inredningsdetaljer för bostadsproduktion är känsligheten för 

ändrade byggnormer stor. För att öka träffsäkerheten i förutsägelser inom 

detta område anlitas därvidlag branschorgan. De rent ekonomiskt inriktade 

planerna, exempelvis över resultat och likviditet, ägnas också stor uppmärksam

het men samtidigt är sådana planers betydelse självklara och rutiner för att 

utföra dessa internt i företaget finns också. 

En nymodighet och klar förbättring, som införts i samband med den nya plane

ringen, rör investeringar i byggnationer, maskiner och andra anläggningstill

gångar. Numera kan en inprickning av investeringarnas konsekvenser år för år 
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ske och förutom den ekonomiska säkerhet detta medför kan också nya framtida 

investeringar påbörjas i god tid, med klara fördelar vad gäller förändrad produk

tionsorganisation. 

Separata planer finns nu även för organisationsutveckling och arbetsmiljö, vilka 

tillkommit efter fackets påtryckningar. I sammanhanget kan nämnas att facket 

och ledningen är överens om åsikten att ingen av planerna är onödiga och att 

man lägger ner avsevärd tid på att sammanfoga alla bitar till den önskade hel

heten. 

Vad beträffar den kortsiktiga planeringen (ettårsplanering) har rutinerna därvid

lag ett något annorlunda utseende. Inget finns här beslutat annat än att ettårs-

budgetering skall ske och man förlitar sig därvid på en mångårig erfarenhet, 

vilket också fungerar bra. 

Sedan 15 år används datorkraft i betydande utsträckning inom administrationen. 

Idag har utvecklingen av det datoriserade systemet hunnit så långt att redovis

ning och budgetering parallellkörs samt att produktionsrelevanta uppgifter, 

såsom kalkylering och orderplanering också är inlagda. Korttidsplaneringen är 

ansvarsanknuten till befattningarna och dessa delar samordnas därefter på led

ningsnivå. 

9.4.2 Företag Frida - en uppgiven planeringssituation 

9.4.2.1 Grundläggande syn pä planering 

Under den senaste 5-årsperioden har den ekonomiska situationen i detta lilla 

verkstadsföretag starkt fluktuerat. Vid två tillfällen har uteblivna order med

fört korttidspermitteringar. Idag lever man "från hand till mun", som företags

ledaren uttrycker saken och de ackumulerade reserverna från tidigare år är helt 

uttömda. Denna situation har också säkert bidragit till den starkt uttryckta 

önskningen om att kunna planera. I samma andetag avfärdas emellertid detta 

med argument som 
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"...jag har ingen möjlighet till detta. Vi som är så små är helt be
roende av våra kunder. Vi är helt i händerna på dom. Beställer 
dom ingenting så står vi där och det är en väldigt stor svaghet. 
"(VD) 

I stället för att med planering och nödvändiga strategier söka frigöra sig och 

sitt företag från dessa besvärande kopplingar till sin omgivning söker man sig 

inåt och planerar verksamheten utifrån rådande betingelser och med en lägre 

planeringsambition. 

"Vi hade tidigare den ambitionen att vi skulle planera ordentligt. 
Vi hade planeringstavla, vi satte in kopior av order och kollade 
upp vecka för vecka, men det visade sig att det höll inte av det 
skälet att vi har sådan tillverkning så dom kan ringa om fem mi
nuter och säga att nu måste ni sticka emellan med detta och skju
ta på någonting annat. Och det gör att det fungerar inte riktigt. 
Men så länge inte rörelsen har större omfattning än vad vi har 
idag så kan man överblicka den på sina tio fingrar. Vi tittar i or
derboken varje dag och ser precis vad som ska gå denna vecka osv. 
Vi har inga problem med planeringen som det ser ut idag. Men 
hade företaget varit större hade det inte fungerat. " (VD) 

Förmågan att utföra s k mellanarbeten anförs vara företagets starka sida. 

Denna flexibilitet är inte uttryck för en medveten strategi utan företaget har 

successivt hamnat i denna situation. Vid etableringen på 50-talet baserades 

verksamheten på egen produktion. Efterhand ökade inslaget av legoarbeten och 

så småningom tog denna produktion överhanden. Under rådande lågkonjunktur 

har tillgången på långtidsuppdrag starkt minskat och man får förlita sig på udda 

och korta arbeten. 

Företagsledaren uttrycker själv sin egen otillfredsställelse med att leva i denna 

osäkra tillvaro men har samtidigt lärt sig att detta är en företagares villkor. 

Han känner sig ensam i en opåverkbar extern omgivning och det faktum att man 

dels till större delen är legotillverkare samt dels att den huvudprodukt som 

produceras framställs på licensbasis, förstärker känslan av hjälplöshet. 

"Vad vi behöver på detta företag är företagsservice som är inrik
tad på just hjälp med den långsiktiga planeringen. Jag har svårt 
att inse det direkta värdet för oss här idag att vi alla deltar i 
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planeringsarbetet. Inte någon av oss har den kompetensen att det 
skulle hjälpa oss framåt. Information och deltagande kommer 
sedan automatiskt när vi med hjälp utifrån kommit igång med 
dessa processer." (VD) 

Den planering som förekommer prioriterar enbart överlevnad på kort sikt och 

inslaget av produktions- och ekonomistyrning dominerar. 

"Den ekonomiska planeringen, att följa upp lönsamheten, att följa 
upp kalkyler, att se till så att arbetet flyter ser jag som mina 
viktigaste uppgifter." (VD) 

Den interna verksamhetsanknutna synen på planering redovisas även av de an

ställda där man menar att 

"planering för mig i min roll som arbetstagare i företaget innebär 
i stort att vi får försöka organisera vårt arbete efter bästa förmå
ga, dvs att försöka få våra arbeten att flyta på ett godtagbart 
sätt." (Fackklubbens ordförande) 

Sammantaget anger företagets situation ramen för den planering som kan utfö

ras. Den framåtriktade planeringen bortfaller därmed nästan helt. Återstår för 

ledningen att titta bakåt, att följa upp pågående arbete, att styra detta så att 

bästa möjliga produktivitet kan nås. I traditionella termer ersätts här begreppet 

planering med en kombination av begreppen uppföljning och operativ styrning. 

9.4.2.2 Organisation och planering 

Förutom att VD är den person som ensam fattar de stora och i många fall även 

de små besluten fungerar denne som produktions- och ekonomichef. I den senare 

befattningen handhar han även det praktiska ekonomiadministrativa arbetet. På 

produktionssidan har VD det överordnade samordningsansvaret medan en förman 

sköter den löpande produktionsadministrationen. 

På verkstaden har företagets litenhet och produktionstyp medfört möjligheten 

till en flexibel arbetsorganisation. 
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"Man kan inte säga att de anställda arbetar i arbetslag pä ett 
sådant här litet företag där det finns 10-12 man. Vi har tre svar
vare, 3-4 fräsare, någon svetsare och en eller två montörer. Men 
det är också så att alla gör olika slags arbete så det är ingenting 
som hindrar att t ex en svarvare gör enklare fräsarbeten även om 
han inte är utbildad på just det. Huvudsaken är att vi har syssel
sättning. Vi delar upp arbetet." (VD) 

De planeringsaktiviteter som förekommer sköts av företagsledaren ensam utan 

kontakt med varken förmän eller övriga anställda. Dessutom är hans kontakter 

med externa personer, andra företag och organisationer sporadiska när det 

gäller frågor av planeringskaraktär. Även det interna informationsflödet är 

outvecklat. Fackklubbens ordförande menar att: 

"En sak vet vi ganska bra och det är orderläget. Det finns en pärm 
inne hos förmannen där alla order är insatta och den har vi till
gång till. Men vi är ganska osäkra på företagets allmänna situa
tion. Vi har ingen insyn i ekonomiska frågor. Troligen kan vi för
bättra den här situationen genom att fråga efter och kräva infor
mation men kruxet är att vi inte vet vad vi vill veta, eller vad vi 
behöver veta. Vi har gjort vissa försök, men någon dialog mellan 
oss och företagsledaren vad gäller informationsgivning har inte 
kommit till stånd." 

Företagsledaren hävdar å sin sida: 

"Vad gäller det ekonomiska läget så får de reda på den ungefärliga 
situationen. Men ofta tycks de inte lita fullt på vad man säger. 
Får de sedan en årsredogörelse så förstår de inte riktigt innebör
den i denna fastän man försöker förklara. Säger man t ex att 
detta är dåligt och visar en vinst på ett par tusen så tycker de att 
detta inte är så dåligt, fastän man då kanske inte gjort avskrivnin
gar ännu." 

Styrelsen synes enbart finnas till för att uppfylla aktiebolagslagens bestämmel

ser och någon funktion förutom detta befintlighetskrav är svår att finna. Nedan 

visas ett protokoll fört vid det årliga styrelsemötet som får illustrera situa

tionen. 
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Närvarande: Herr X (VD och ägare 100 %) 
Fru X 

§ 1 Uppdrogs åt undertecknad, fru X, att föra dagens protokoll 

§ 2 Utsågs herr X att justera protokollet 

§ 3 Beslöts att bolagets firma, som tidigare, skulle tecknas av 

X och fru X var för sig. 

Justeras 

Herr X 

Vid protokollet 

Fru X 
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10 DJUPSTUDIE 

Den tredje delstudien kännetecknas av att planering studerades i ett longitudi

nellt perspektiv. Denna ansats möjliggjordes genom att vi vid årsskiftet 1978/79 

kom i kontakt med den försöksverksamhet som bedrevs inom ramen för FOSAM 

(Forskningssamverkan). Enligt prop 1977/78:100 utarbetade regeringen en plan 

för försöksverksamhet med kontaktforskare. Syftet med denna försöksverksam

het var att finna lämpliga former för forskarkontakter mellan mindre och me

delstora företag och myndigheter. 

En bärande idé för denna verksamhet var att företagen skulle anmäla behov av 

olika insatser till den lokala FOSAM-kommittéen vilken därefter med hänsyn 

till aktuellt problem skulle kanalisera kontakterna vidare. Sålunda resulterade 

denna FOSAM-kontakt för vår del i att vi under drygt två år kunde arbeta i och 

med ett mindre företag. En viktig förutsättning för ett engagemang var att 

företagets uttryckta problem låg i linje med vårt övergripande forskningsområ

de och kunskapsintresse. Genom att denna situation förelåg inleddes vårt sam

arbete med PALLEN AB (PALLEN AB är det anonymiserade namnet på det 

företag som studerats). 

10.1 Praktisk metod 

Mot bakgrund av bl a begränsade interna resurser och kompetens i de mindre 

företagen krävs ofta extern hjälp vid olika problemsituationer. En konsult till

kallas och vid uppdragets slut föreläggs företaget ett åtgärdspaket som vid 

genomförandet skall ta företaget ur dess tillfälliga bekymmer. Företaget kan 

liknas vid en patient som vid ett läkarbesök får ett recept utskrivet på lämplig 

medicin för sin åkomma och denna försvinner förhoppningsvis vid medicine

ringen varvid patienten tillfrisknar. Ett företag, liksom en patient, spelar såle

des en passiv roll i denna process och man får bristfällig kunskap om åkommans 

orsaker, vilka förebyggande åtgärder man kan tillgripa etc för att gardera sig 

mot ett recidiv. 
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För att undanröja ett passivt agerande från företagets sida och i stället stimu

lera detta till medvetenhet och vilja att utnyttja situationen till en uppbyggnad 

av egen kompetens för problemidentifiering och -lösning påbörjades arbetet 

med tentativa diskussioner om de angreppssätt som ansågs lämpliga för insat

sernas bedrivande. Dessa lösligt hållna resonemang resulterade i ett gemensamt 

perspektiv där företagets framtid skulle bilda utgångspunkt för arbetet. Utifrån 

en sådan "total" helhetsansats skulle arbetet inriktas mot konkret prioriterade 

områden och de områdesspecifika förändringsförslag som processen avsåg att 

generera skulle även innehålla en grundstomme för kontinuerligt återkommande 

planeringsinsatser. 

Mot bakgrund av den situation och de förutsättningar som i detta fall rådde, 

t ex företagets önskan om kunskapsutveckling, praktiskt tillämpbara resultat, 

en gemensam problemsyn och det nära samspelet mellan inblandade individer 

(inklusive oss själva), gjorde det naturligt att bygga kriterierna för metodval 

kring dialog, kommunikation samt erfarenhets- och kunskapsutbyte/-utveckling. 

Det sätt varpå den förestående arbetsuppgiften kom att angripas innehåller 

därmed de grundläggande ingredienserna som karaktäriserar aktionsforskning. 

(Se tidigare diskussion i kapitel 7.) 

En förutsättning för den valda ansatsen var att vårt engagemang måste bygga 

på ett sådant förhållande att vi tilläts ingå och delta som fullvärdiga medlem

mar i företagets naturliga liv. Vår första formella kontakt med företagets 

samtliga anställda skedde i samband med att företagsledaren hade genomgång 

av senaste bokslutet. Vi presenterade vid detta tillfälle oss s jälva och utgångs

punkterna för vårt kommande deltagande i företaget. Förhållandet att vi ställ

des öga mot öga med den samlade arbetsstyrkan och personalens frågor och de 

samtal som ägde rum runt dessa vid detta tillfälle uttolkades som tecken på att 

det förelåg goda förutsättningar för acceptans (av oss) och uppslutning kring 

projektet. 

Efter framväxten av ett samfällt problemsyn- och angreppssätt vidtog den 

egentliga processen med att samla in data för att via dessa gemensamt kunna 

analysera fram lämpliga lösningsförslag. De datainsamlingsmetoder som under 
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djupstudiens gång främst använts är deltagande observation, personliga samtal 

och intervjuer samt studier av källmaterial men även mindre enkäter har före

kommit. Speciellt metoden med samtal och intervjuer var i det inledande skedet 

speciellt värdefull därför att dessa "face-to-face-samtal" och förutsättningslösa 

diskussioner gav betydelsefulla insikter i befintliga sociala, tekniska och ekono

miska problem och villkor. 

Denna tidskrävande intervjuomgång gällde nära nog samtliga anställda samt 

närstående personer utanför företaget. Samtalen ägde rum under ostrukturerade 

former med avsikten att utifrån en förutsättningslös bas låta de tillfrågade 

berätta allt de ansåg vara av värde i och om företaget. Längden på samtalen 

varierade från 2 timmar upp till en halv dag. Bandspelare användes genomgåen

de vid detta arbete och samtalens huvudsubstans överfördes i skriftlig form. 

Utifrån dessa skriftliga dokument företogs även ytterligare samtal med aktuella 

respondenter. Därigenom kunde kompletterande data fogas till de tidigare läm

nade. Denna grundläggande förståelse för "företagets liv" var inte bara en god 

bas att bygga förändringsarbetet på utan även något av en förutsättning för 

tillämpbarheten av vald forskningsansats. 

De första månaderna ägnades även åt att läs in dokumenterat material som 

kunde uppbringas om företaget. Förutom årsredovisningshandlingar, styrel

seprotokoll o dyl tog vi del av broschyrmaterial, kalkyl- och redovisningsunder

lag. 

När denna fas var genomförd strukturerades materialet i termer av problemom

råden och vi eftersträvade lämpliga rubriker eller klassificeringar efter vilka 

dessa områden kunde grupperas. Resultatet visade att de delområden som led

ningen angett och som också var deras anledning till en FOSAM-kontakt existe

rade, men även problem av annan natur framkom. Så visade det sig t ex att 

lagersituationen var otillfredsställande och intimt förknippat med denna var 

också ordersystemet, produktionsplaneringen samt utleveransredovisningen. 

Vidare befanns kalkyleringsrutinerna vara endast delvis kompletta. Detta till

sammans med en sporadisk uppföljning gjorde att även dessa rutiner var i behov 
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av översyn. På motsvarande sätt förhöll det sig med råvarulagret respektive 

kundfordringsrutinerna. 

Utifrån denna utökade problemstruktur vidtogs därefter en ny diskussionsom

gång. Personal på alla nivåer i företaget lämnade synpunkter på det samman

ställda materialet vilket ledde till revideringar. De frågor som diskuterades i 

denna omgång var betydligt mer specificerade och detaljmässiga jämfört med 

det inledande skedet. Efter ytterligare informella gruppdiskussioner vidtog den 

första formella hanteringen av materialet för beslut om lämpliga åtgärder. De 

grupper som diskuterade dessa frågor var facket, förmännen, ledningen och 

styrelsen och med beaktande av dessa gruppers synpunkter sammanställdes 

material för beslutsbehandling i styrelsen. 

Den ömsesidiga processen av påverkan och kunskapsutbyte ledde således till att 

utarbetade utkast till probleminventering i ett första steg diskuterades på indi

vidnivå i företaget. De synpunkter som därvid framkom återkopplades i ett mer 

utvecklat utkast vilket därefter behandlades på gruppnivå, t ex facket, admini

strationen, arbetsledningen. Med beaktande av dessa nya argument vidtog ytter

ligare en omarbetning i form av förslag till åtgärder, vilka styrelsebehandlades. 

Som ett sista steg i denna fas framtogs en sammanhållen plan för organisations

utveckling vilken också remissbehandlades på skilda nivåer i företaget för att 

därefter beslutsbehandlas i styrelsen. 

Sedan sammanställningen av åtgärdsförslagen genomförts, efter 6-7 månader 

från projektstarten, vidtog en passivare fas från vår sida. Visserligen var vi hela 

tiden aktivt deltagande men rollen som katalysator och generator ersattes nu av 

en mer stödjande. Anledningen till det ändrade rollbeteendet från vår sida ema

nerade från en av projektets huvudambitioner, att ge en hjälp till självhjälp och 

att förbättra företagets kompetens för egen problemlösning. Genom att själva 

ansvara för och driva processen byggs kunskap successivt upp inom organisatio

nen som kommer till nytta vid senare problemlösningar. 
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10.2 Företagets bakgrund och nuläge 

Under 1940-talet lades den första grunden till vad som idag är Pallen AB. Den 

nuvarande VD:s far utökade då sitt enmansföretag inom specialsnickeribran

schen med att anställa ett par man. En anledning till denna tillväxt vara att 

Pallens nuvarande formgivare anlitade företaget för att utföra vissa specialar

beten för restaurering av kulturhus och dylikt på uppdrag av en arkitektbyrå där 

formgivaren var och fortfarande är verksam. Denna kombination av lokalt ser-

viceinriktat bysnickeri och konsthantverksinriktat specialsnickeri blev företa

gets kännetecken under de närmaste decennierna. 

I början av 60-talet skedde en sysselsättningsmässig nedgång på den ort där 

företaget är beläget. Bl a lades mejeriet ner, den största arbetsplatsen på 

orten. Samma tendens på arbetsmarknaden utmärkte hela denna inlandskommun 

vilket medförde att denna tvingades till en aktivare roll i näringslivsfrågor. 

Mejerilokalerna köptes sålunda in av kommunen som lämpliga utrymmen för 

framtida industri. När formgivaren och en person som ej längre är verksam i 

företaget samt grundarens son, nuvarande VD, 1965 bildade ett handelsbolag 

sålde kommunen mejerilokalerna till bolaget. 

En episod i samband med försäljningen av mejeriet kan illustrera det sätt varpå 

denna glesbygdskommun fungerade i dylika sammanhang vid denna tid. Frågor 

av denna natur sköttes med en hand och inom ramen för vad de ordinarie poli

tiska förtroendeuppdragen innebar. En billast med kommunalpolitiker var på väg 

till det avgörande förhandlingsmötet om överlåtelsen. En av passagerarna, tilli

ka kommunalnämndens ordförande sade: "Stanna av gubbar, hur ska vi ha det? 

Jag vill inte komma in till X och schwäva på målet." 

Redan vid bildandet stod produktinriktningen klar. Denna emanerade ur en för

frågan från en facktidskrift för möbler som formgivaren fått något år tidigare 

där man efterlyste en ritning på en trädgårdsmöbel som man avsåg sälja till 

"gör-det-självare". Det resulterade i att formgivaren tog fram en sådan ritning 

som såldes i relativt stor utsträckning. Detta togs som intäkt på att det förelåg 

ett behov av trädgårdsmöbler, och man beslöt därför att bygga kommande verk
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samhet kring trädgårds-/utemöbler tillverkade helt i trä. De möbler som vid den 

tidpunkten fanns på marknaden tillverkades oftast i andra material, och den 

första grupp som togs fram för produktion finns fortfarande kvar och framstår 

alltjämt som företagets flaggskepp. 

Efter ett års drift började de engagerade personerna dra åt olika håll. En av 

delägarna drog sig ur och formgivaren ansåg att hemslöjdsartiklar borde vara 

någonting att satsa på. Kommunen, som vid denna tidpunkt hade hunnit få mer 

stadga i sina näringslivsåtaganden och även bildat ett industribolag, gick nu in 

dels som tredjedelsägare och dels med borgensåtaganden. Kommunens represen

tant i det nybildade företagets styrelse blev Industribolagets ordförande, en 

person med stort intresse för och stor kontaktyta inom svensk möbeldesign. 

Denna person kom att fungera som aktiv styrelseordförande i företaget. 

Vid starten 1965/66 hade företaget dels den gamla fabriksbyggnaden att tillgå 

men dessutom mejerilokalerna. Ett tecken på att man ej var trångbodda vid 

starten är att det med smärre tillbyggnader fortfarande är samma fabriksyta 

idag trots att arbetsstyrkan har fyrdubblats. I dagsläget är dock lokaliteterna 

orationella ur produktionsteknisk synpunkt. Den största bristen därvidlag är att 

de två byggnationerna ligger 400 meter ifrån varandra men även i övrigt fram

kommer klara nackdelar med att använda mejerilokaler för träindustriproduk

tion. Denna senare lokal innehåller dock ändamålsenliga kontorsutrymmen. 

Arbetsstyrkan vid "omstarten" 1966 uppgick till 5 personer. Förutom de två 

privatpersonerna som var/är delägare anställdes friställda mejeriarbetare. Del

ägarna är båda uppväxta i trämiljö och har som de själva säger "träflisor i blo

det". De övriga hade ingen formell träkompetens och detta är också i stort sett 

förhållandet med dagens arbetskraft. Att detta skulle innebära någon större 

nackdel för företaget har inte framkommit. Den miljö som företaget verkar i, 

ortens karaktäristika, gör att många av de anställda samtidigt är eller kommer 

ur en bondemiljö med allt vad praktiskt handlag och vana för mångsyssleri som 

detta medför. Den kvalifikationsnivå som krävs för flertalet av befattningarna i 

fabriken är att "tummen inte får sitta mitt i handen". Den samlade arbetsstyr
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kan uppgår idag till knappt 25 stycken, varav 4 arbetar heltid med administra

tiva sysslor. 

Som tidigare nämnts ägnades huvuddelen av verksamheten de första åren till 

arbete med specialdetaljer för restaurering av äldre hus. Den marknadsföring 

som var behövlig för detta byggde enbart på formgivarens, tillika delägarens, 

goda namn i närregionen. Resursmässigt lades alltså inga pengar ned på mark

nadsföring utan det rörde sig om en enkelriktad kommunikation med kunderna 

som initiativtagare. 

När kommunen därefter kom in som aktiv intressent och delägare, startades 

industriell tillverkning av fritidsmöbler. Beslutsprocessen inför detta steg hade 

då rullat ungefär ett halvt år och de inblandade parterna var ägargruppen, 

formgivaren, VD (grundarens son) samt kommunens representant. Ingen av dessa 

tre personer hade någon större erfarenhet av professionell industriell verksam

het och de sammanträden/samtal man förde om den kommande tillverkningens 

uppläggning samt försäljning av produkterna var mycket lösliga och tentativa. I 

förhållande till hur produktionstekniska frågor skulle lösas ägnades försäljnings

sidan ringa intresse. Man trodde att marknaden ropade efter fritidsmöbler mot 

bakgrund av den stora respons man tidigare fått för de möbelritningar som 

framtagits. Dessutom fanns en övertro på att den kontakt man hade med folk 

inom branschens massmedia skulle vara lösningen på eventuella avsättningspro

blem. 

Under första året med egentlig tillverkning såldes också merparten av produk

tionen. Men detta kunde inte ske helt smärtfritt eftersom order strömmade in 

utan någon egentlig förvarning. Detta gav en ryckig och okontrollerbar produk

tionsprocess med ofta förekommande omställningar. Leveransbeställningar 

styrde produktionen och någon förvarning eller tendens i form av tidigt teckna

de preliminära order saknades i hög grad. 

När man så planerade att successivt bygga ut produktionen måste ett nytt grepp 

tas på marknadsföringsfrågan. Ingen i ägarklanen ansåg att företaget, trots dess 

tillväxt till 10 personer sysselsatta, kunde bära kostnaden för en heltidsanställd 
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försäljare utan andra lösningar diskuterades. Så småningom fick man helt 

slumpmässigt kontakt med ett mindre familjeförsäljningsbolag verksamt inom 

träbranschen. Eftersom Pallens ledning och övrig personal var okunnig om hur 

ett effektivt försäljningsarbete kunde bedrivas fick försäljningsfirman fria 

händer. De enda formella förhandlingar som skedde rörde den ekonomiska er

sättningen vilken kom att bli försäljning på provision. Firman sålde samtidigt 

även andra företags produkter och Pallens VD menar att: "Våra efterhandsbe

dömningar visar att 20 procent av arbetstiden lades ner på försäljning av 

Pallens möbler medan hela 80 procent av firmans vinst kom därifrån." 

Försäljningsarbetet bedrevs enligt en gammaldags modell med kundbesök ett 

par gånger per år. Ytterst sparsamt med produktinformation och annat reklam

material framtogs. Sammantaget innebar samarbetet med försäljningsfirman 

att denna, under den 10-årsperiod som den anlitades, lyckades sälja i en ut

sträckning som i stort motsvarade Pallens produktionspotential. Emellertid 

anser man att om firman använt kundbearbetningsmetoder av mer modernt slag 

där en mer långsiktig avkastning satts i förrummet så skulle Pallen idag even

tuellt varit något större samt haft ett ännu bättre renommé ute i landet. Det 

som satte stopp för ett fortsatt samarbete var en drastiskt försämrad försälj

ningsvolym vid mitten av 70-talet. 

Fram till 1975 hade företaget en jämn och tillfredsställande lönsamhetsutveck

ling. Därefter har kurvan gått nedåt och 1977 inträffade det första förluståret. 

Följande år har också drivits med förlust men med hänsyn till tidigare uppbygg

da reserver och inte alltför mörkröda förlustsiffror har verksamheten fortsatt i 

tidigare omfattning. 

Vad gäller försäljningsutvecklingen har denna stadigt ökat hela tiden. Nedan

stående tabell visar omsättningens utveckling under perioden 1974-1980 liksom 

summan av tillverknings-, försäljnings- och administrationskostnader. (Beloppen 

i kkr) 
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Tabell 10.1 Pallens försäljning och rörelsekostnader 1974-1980. 

Är 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Fakturerad för
säljning 3.106 3.669 3.339 3.712 3.885 4.521 4.767 

Rörelsekostnader 2.930 2.947 2.674 3.567 3.831 4.056 4.619 

Som framgår av sammanställningen ovan ökade företagets fakturering under 

denna 7-årsperiod med 53 procent. Motsvarande ökning för rörelsekostnaderna 

var 58 procent. Parat med ökande storlek på avskrivningarna samt en ökning av 

de finansiella kostnaderna skedde en dramatisk resultatförsämring under perio

den. Den finansiella kostnadsökningen var effekter av att internt genererade 

medel inte i tillräcklig utsträckning kunde motsvara de finansiella krav som 

investeringar och lageruppbyggnad ställde. Sammantaget visas resultatutveck

lingen nedan. (Beloppen i kkr) 

Tabell 10.2 Pallens resultatutveckling 1974-1980. 

År 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Resultat efter 
finansiella 
poster 4 542 484 -150 -443 -36 -338 

Genom lagerreservavsättningar fram tom 1976 och upplösningar av densamma 

från 1977 och framåt har den redovisade vinsten hållits på en relativt konstant 

nivå, omkring 20-30 kkr. Den resultatutveckling vi sett ovan innebar att rörel

sekapitalet successivt minskade vilket ställde företaget inför besvärande likvida 

problem i slutet av den aktuella perioden. 
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10.3 Problemet preciseras i Pallen AB 

De inledande samtalen mellan oss och företaget som fördes under våren och 

sommaren 1979 resulterade i att några angelägnare problemområden kunde 

identifieras. De personer inom företagets ledning och administration som vi 

hade kontakt med under projektets initialskede var ense om att problemfälten i 

företaget kunde sammanfattas i termer av administrativa, organisatoriska och 

marknadsmässiga problem. 

Vad gäller administrationen var det främst arbetsbelastningen som upplevdes 

som ojämnt fördelad mellan den berörda personalen. Ryckigheten i företagets 

externa kontakter och transaktioner samt produktens säsongberoende förstärkte 

periodvis denna arbetsmässiga obalans. Under sådana perioder kunde andra vik

tiga administrativa uppgifter bli eftersatta, t ex uppföljning av utestående 

kundfordringar, till förmån för akutinsatser. 

Den hårda arbetsbelastningen kunde i och för sig lösas genom en nyanställning, 

men innan ett sådant steg togs önskade företaget en upprensning och en mer 

funktionell hantering av de administrativa uppgifterna. Hittills hade administra

tionen skötts på ett mycket flexibelt sätt. Givna regler för ansvar och befogen

heter mellan befattningshavare saknades i stor utsträckning. En alltför löslig 

och oprecis administration innebar att vissa frågor hamnade i "ingenmansland" 

mellan befattningshavare. Den administrativa effektiviteten önskade man så

lunda förbättra och för att uppnå detta sågs det som nödvändigt att ansvarsom

rådena avgränsades och befogenheter kopplades till respektive funktion. 

De organisatoriska problem som togs som utgångspunkt för de inledande diskus

sionerna tangerade i många stycken de som behandlats under avsnittet om ad

ministrationen. Här togs dock hela företaget som utgångspunkt för samtalen 

och man ansåg att en högre grad av styrning av de olika processerna i företaget 

var önskvärd. En organisatorisk nyordning skulle därmed ta fasta på ökad dele-

gering, bättre informationsflöden, klarare befogenhets- och ansvarsfördelning, 

preciseringar av arbetsuppgifter för vissa befattningshavare m m. Fördelen med 

detta, ansåg man, var förutom bättre operativ styrning även att planering, bud
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getering, redovisning och uppföljning skulle kunna ske smidigare och med en 

bättre förankring bland företagets samtliga anställda. 

Förutom problem inom administration och organisation tryckte man på behovet 

av en utveckling av företagets marknads- och försäljningsfunktion, framförallt i 

administrativt och strategiskt avseende. Det rena operativa försäljningsarbetet 

fungerade bra, då företaget självt numera tagit hand om och ansvarade för 

denna funktion. I samband därmed anställdes en särskild person för att ta hand 

om detta. Vad man nu upplevde som en brist var att det inte i någon nämnvärd 

mån fanns tillräckliga samband mellan marknads- och försäljningsfunktionens 

intentioner och de övriga systemen i företaget. Behov fanns att utveckla system 

för kontinuerlig marknadsavkänning och marknadsbearbetning. Detta för att 

medvetet anpassa företaget till de hot, krav och möjligheter som förväntades i 

framtiden. Företaget ansåg att med nuvarande produktsortiment de framtida 

avsättningsmöjligheterna var goda. Dock hade man ingen klar bild av hur stor 

den nisch var inom vilken företaget verkade, vilka konkurrenter man hade, hur 

stor marknadsandelen var osv. Avsättningsfunktionen är oerhört viktig för före

taget, vilket inte minst nu under de senaste årens kärva läge accentuerats. Det 

har lett till att företaget, för att nå en volymökning och därmed även resultat

förbättring mer aktivt sökt sig ut på nya marknader. 

10.4 Pallens externa situation 

10.4.1 Konkurrenssituationen i Sverige 

Marknadssituationen för Pallen AB kunde under företagets första tioårsperiod 

betecknas som gynnsam. Den design som möbelgruppen fick och den kvalitativa 

finish som präglade produkten innebar att man vid den tiden kom att offerera 

marknaden något nytt. Konkurrenssituationen var således relativt begränsad. 

Dock skedde successivt en framväxt av konkurrerande företag på marknaden 

och en skiktning i lågpris- respektive högprisprodukter skedde genom detta. Den 

hårdnande konkurrensen ledde till att flera företag i slutet av 70-talet fick 

ekonomiska bekymmer och en del av dessa försvann från marknaden. Enligt en 

intern PM som utarbetades inom Pallen AB uppskattades antalet företag inom 
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samma bransch till ca 20 stycken år 1979. Den sammanlagda produktionen för 

dessa beräknades ligga kring 120-150 miljoner kronor. Vad gäller storleken av 

konkurrenterna fanns vid denna tidpunkt ett par företag med 60-80 anställda 

medan merparten hade 30-50 anställda. Ett mindre antal var av Pallens storlek. 

Dessutom fanns några företag med ca 5 anställda. Under detta är, 1979, skedde 

också ett antal informella träffar mellan ett tiotal av producenterna för att 

diskutera igenom branschens problem och på den vägen komma fram till ett 

gemensamt förhållningssätt vad gällde rabatter, kundkredittider m m. Inget 

konkret handlingsprogram kom dock fram ur dessa möten. 

10.4.2 Att söka sig ut pä andra marknader 

I början av 70-talet, i samband med ett deltagande i en inhemsk mässa, knöts en 

löslig kontakt med en holländsk grossist inom träbranschen. Detta var det första 

steget ut på exportmarknaden, men dessa steg har varit ytterst stapplande. Det 

är först idag efter en närmare knytning och upparbetning av marknadsförings-

funktionen som en strategi för utlandsförsäljning kan urskiljas. Den försäljnings-

firma som beskrivits ovan verkade endast på den inhemska marknaden. Genom 

exportrådet ingicks ett avtal med ett enpersonsföretag med säte i Schweiz. 

Detta skedde i mitten av 70-talet och föregicks av livliga diskussioner i styrel

sen. Vissa menade där att företaget ännu ej var moget för utlandsaffärer, man 

behärskade ännu ej "läget" inom landet, medan den andra sidan hävdade att man 

borde göra en försiktig satsning på exportförsäljning. Resultatet av dessa dis

kussioner blev en kompromiss som innebar att yppade tillfällen till utlandsför

säljning skulle undersökas närmare men någon aktiv exportsatsning var ej ak

tuell. 

Kontakten med den i Schweiz bosatte försäljaren, som nämndes ovan, innebar 

endast att denne person lyckades skaffa en komplett Pallen möbeluppsättning 

till sitt privata hus plus att Pallen betalade ett större antal reseräkningar för 

denne med ett försäljningsresultat som ej översteg ett femsiffrigt belopp. 

En otidsenlig och passiv inhemsk marknadsföring, mindre lyckade exportsats

ningar, ett under de sista åren något växande företag m fl faktorer samverkade 
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till att man vid denna tidpunkt, anno 1977, kan beteckna marknadssidan som ett 

krisområde. Informella diskussioner mellan ägare och styrelseledamöter under 

våren innebar att ett beslut togs om heltidsanställning av en kompetent mark

nadsföringsperson. Genom de många tidigare misstagen ägnade styrelsen rela

tivt lång tid till diskussioner om vad den nya befattningen skulle komma att 

innefatta och med hjälp av ett professionellt konsultföretag knöts därefter en 

person till företaget. Denna hade en bakgrund från större företag där han 

främst sysslat med utställnings- och marknadsföringsaktiviteter. 

Den nytändning för marknadsfrågor som skedde 1977 och som genomsyrade hela 

företaget ebbade därefter ut något. Vi tyckte oss märka att många i företaget 

ansåg att marknadsfrågor en gång för alla var lösta genom anställningen av en 

professionell kraft för denna funktion. Marknadsföringspersonen har också så 

gott som ensam arbetat med och försökt utveckla företagets marknadsrutiner 

vilket är en process som fortfarande pågår. 

10.4.3 Processen att utveckla marknadsfunktionen... 

Vid våra första kontakter med Pallen AB förelades, som framgått ovan, ett 

antal problemområden som i första hand hade att göra med den inre effektivite

ten, men även företagets marknadssituation i stort fördes fram som prioriterat 

område. Under den närmaste tiden därefter började det stå klart att företaget 

relativt omgående var tvingat att öka sin försäljningsvolym för att behålla den 

sysselsättningsnivå som då rådde. Dessutom fanns vissa ambitioner att växa 

vilket ännu mer accentuerade kraven på försäljningsökning. Oaktat den priorite

rade ambitionen var läget nu sådant att en marknadsmässig tillväxt eller en 

krympning av företaget var nödvändig. 

Ser vi till hur marknaderna utvecklats kännetecknades den inhemska marknaden 

av en betydande nedgång. En volymmässig jämförelse för Pallen visade att man 

under 1975 sålde ungefär 3.600 möbelgrupper på den svenska marknaden. Mot

svarande antal 1980 var knappt 2.500. Trots kraftiga ansträngningar att öka 

exportandelen, från något under 100 grupper 1975 till drygt 600 grupper 1980, 

hade inte detta förmått kompensera försäljningsnedgången på Sverige. Inte 
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heller övrig verksamhet, som t ex legoarbeten, hade man lyckats öka under 

perioden. Anledningarna till den svenska marknadens nedgång menade man stod 

att finna i flera faktorer. Här ansågs de svenska hushållens allmänekonomiska 

situation spela in i så motto att dyrare produkter fick stå tillbaka för de billi

gare. Företagets högpris- och högkvalitétslinje tycktes inte attrahera de köp-

kraftsvagare svenskarna. Förutom allmänekonomiska faktorer som styrande av 

folks konsumtionsvanor spelade vidare det vikande småhusbyggandet in. Slut

ligen hade konkurrensen blivit mycket hård på marknaden, och nya material/-

materialkombinationer i vilka trädgårdsmöbler kunde utformas hade börjat 

konkurrera med trämöbler. Företaget stod således inför situationen att vända 

en nedåtgående försäljningstrend för att därigenom garantera företagets fort

bestånd. Frågan var central för hela företaget och diskuterades på samtliga 

nivåer. 

En ständigt aktuell fråga som debatterades var avvägningen mellan inhemsk 

kontra utländsk marknad. De erfarenheter som företaget dittills fått vad gällde 

utlandsförsäljning var dyrköpta och någon egentlig out-put i form av marknads-

etablering hade inte uppnåtts. I takt med att företagets resultat började krympa 

år efter år kom så åter exportmarknaden i fokus. I samband med att marknads-

funktionen knöts till företaget började man att betrakta utlandsmarknaden som 

en räddningsplanka för företaget. Detta trots, utifrån den erfarenhet man dit

tills hade vunnit, att nedlagda resurser vad gäller exportsatsningar oftast har en 

lång pay-off-tid. 

Arbetet med att av egen kraft och medvetet söka påverka marknaden, både vad 

gällde etablerade som att öppna nya, var ett betydande avsteg från de tingens 

ordning som rått under företagets första 10-tal år. Då hade marknaden (den 

svenska) kunnat ta emot allt som producerades och några betydande säljfräm-

jande satsningar hade inte erfordrats. Vad som hade krävts var att göra markna

den bekant med produkterna. Nu var en mättnadsnivå nådd och konkurrensen 

betydligt hårdare varför ansträngningar av annan typ var nödvändiga. 

Den osystematik med vilken satsningar av skilda slag hade initierats och genom

förts hade gjort företaget skeptiskt till möjligheten att via egna handlingar 



248 

kunna skapa effekter som var gynnsamma. Dock började denna tveksamhet att 

förblekna och tvånget blev det som präglade det nya förhållningssättet. Från 

att inledningsvis ha gett marknads- och försäljningspersonen fria tyglar började 

styrelsen alltmer resa krav på systematiserade underlag och sammanställningar 

för att med dessa som grund kunna diskutera övergripande strategier. En högre 

grad av formalisering skulle således eftersträvas inför det strategiska besluts

fattandet. Därmed skulle ställningstaganden och bedömningar som ligger till 

grund för satsade resurser komma att diskuteras bland ett större antal personer 

så att fler synpunkter kunde återföras och en bredare förankring uppnås. Vidare 

skulle formalisering ge ökade möjligheter till utvärdering av genomförda aktivi

teter till ledning för det framtida handlandet. 

Det primära syftet var att bättre kunna ta tillvara den kapacitet som fanns i 

företaget, framför allt den potential till flexibilitet som i alla led var möjlig. 

Den stereotypa låt-gå-politik som tidigare kännetecknat marknadsagerandet 

hade inte i tillräcklig utsträckning kunnat tillvarata företagets potential. Så 

hade kontakten med marknaden tidigare varit svag, till stor del beroende på att 

marknadsförings- och försäljningsfunktionen funnits "utanför" företaget. Dock 

förbättrades förhållandet något när företaget självt tog över denna funktion, 

även om inte återkopplingsinformationen i detta avseende naturligt integrera

des i företagets interna processer. 

Följden blev att marknads- och försäljningsbefattningen (MF-befattningen) 

försökte diskutera och återge marknadens synpunkter på Pallens möbler. Motta

garna för denna information, styrelsen, formgivaren och VD har lyssnat upp

märksam, men beroende på dels företagets grundmurade affärsidé om tillverk

ning av en viss typ av möbler som bara formgivaren kan utforma, dels att inga 

rutiner fanns för att ge marknadsimpulserna en reell fortsättning i form av mer 

formella, interna diskussioner om möjligheterna till nya och modifieringar av 

gamla produkter, gav inte marknadsinformationen mer påtagliga resultat. 

Med dessa förutsättningar och ambitioner i botten söktes en strategi för att nå 

eftersträvade mål härvidlag. Via en långvarig dialog mellan oss, styrelsen, VD, 

ekonomiansvarig och den marknads- och försäljningsansvarige drogs riktlinjer 
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för företagets marknadsagerande upp. Efter en process där olika utkast till 

strategier omvandlades och vidareförädlades växte ett slutgiltigt program fram 

som via styrelsebeslut förutsattes gälla på försök under nästkommande två år. 

Aktiviteterna grupperades under huvudrubrikerna strategisk marknadsplanering, 

kortsiktig marknadsplanering och övriga marknadsanknytna frågor, i huvudsak 

operativa. 

För marknadsfrågor med en mer långsiktig inriktning blev det sålunda MF-be-

fattningens uppgift att framta korta PM angående t ex totalmarknadens och 

delmarknadernas nuläge och utveckling, efterfrågeförväntningar på nya pro

dukter och distributionskanaler. Det kortsiktiga planeringsarbetet, främst i 

form av ettårsbudget, skulle i väsentliga stycken baseras på en genomtänkt 

försäljningsvolym nästkommande tidsperiod. Samtidigt som den beräknade för

säljningsvolymen omräknades i kronor skulle även kostnadsberäkningar, som 

marknadsfunktionen gav upphov till, framtas (t ex försäljningsomkostnadsbudget 

och reklambudget). Försäljningsbudgetens centrala roll för den övriga budget

processen motiverar en välbetänkt och balanserad budget baserad på realistiska 

förutsättningar. Viktigt var också att rätt i tiden inplanera företagets deltagan

de i mässor och utställningar. Förutom den fysiska planeringen av sådana aktivi

teter krävdes en särskild kostnadskalkyl därför. 

Mot bakgrund av att marknadsfrågor i vissa stycken utgör grunden för det tota

la planeringsarbetet befanns det lämpligt att VD (tillsammans med MF-befatt-

ningen) delade huvudmannaskapet för att formulera marknadsförings-och för

säljningsstrategier och att budgetunderlag upprättades härför. Dessutom avsågs 

att MF-personen därigenom formellt skulle tillförsäkras en ansvarsmässigt lika-

stående samtalspartner för löpande konsultationer. 

Vad gällde det konkreta säljarbetet skulle MF-befattningen ensam vara ansva

rig. Ett led i detta arbete var att i tiden inplanera "driver" för kundbesök, upp

rättande av resplaner, kampanjer, annonser/reklam mm. Arbetet därför skulle 

ske utifrån de riktlinjer som beslutats i tidigare framtagna planer. I de flesta 

avseenden befanns det lämpligt att MF-befattningen ansvarade för och hand

hade alla kontakter med nya agenter eller motsvarande. Ansvaret innebar att 
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ett konkret kontraktsförslag skulle utarbetas för att sedan behandlas av styrel

sen. För den slutliga utformningen av kontrakt skulle vid behov juridisk expertis 

anlitas. 

Vidare bestämdes att eftersom MF-befattningen var den person som i första 

hand har behov av utförlig statistik om företagets kunder (försäljningsvolym, 

produkter, produktgrupper, inköpstillfällen registrerat på enskilda kunder, kund

grupper, distrikt, marknader osv) också skulle ansvara för att dylik statistik 

upprättades. 

I och med att marknadsfunktionen är något av ett nyckelområde i företaget 

drogs riktlinjer upp för övriga befattningar och organ som hade eller kunde 

tänkas få ett samröre därmed. Sålunda fastslogs att styrelsen skulle ägna nöd

vändig tid till traditionellt budgetarbete av marknadsområdet vilket konkret 

kom att uttryckas så att styrelsen skulle disponera en speciell period under året 

där marknadsfrågorna ställdes i förgrunden. Vidare förutsattes styrelsen ta en 

mer aktiv roll i vissa mer konkreta uppgifter som t ex att slutligen bedöma och 

besluta om samarbete med nya större agenter/kunder skall upptas. Detta senare 

för att om möjligt undvika kundförluster och bindningar till nya marknader som 

på sikt ej kan bedömas som utvecklingsbara. 

10.4.4 ...och hur man sökt leva upp till den... 

Den övergripande policy som angavs för hur företagets framtida agerande i 

marknadsfrågor skulle således tjäna som hållpunkter mot vilka nödvändiga om-

orienteringar kunde ske. Någon påtaglig påverkan av de processer som redan var 

igång kom inte att förmärkas, utan t ex den innevarande budgetprocessen för

löpte i huvudsak som tidigare. Visserligen ställdes det budgetförslag som avsåg 

kommande period under skarpare besiktning, men de direkta effekterna av över

synsarbetet uteblev under de första månaderna. Successivt växte dock vissa 

förändringar fram under den kommande vintern och i samband med genomföran

de av en s k planeringsvecka i mars påföljande år arbetades en lägesbeskrivning 

vad gällde företagets marknadssituation fram. 
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Avsikten med denna koncentrerade insats var att styrelsen bl a skulle söka nå 

fram till en uppsättning handlingsstrategier som det kommande agerandet skulle 

bygga på. Utarbetande av visst skriftligt underlagsmaterial föregick planerings

veckan men det mesta av informationen skedde muntligt. 

De teman med marknadsanknytning som diskuterades och blev föremål för stra

tegisk behandling var bl a relationen inhemsk respektive utlandsförsäljning, och 

där resultatet blev att den primära marknaden även fortsättningsvis måste bli 

den svenska. Bedömningen var här att satsade marknadsföringsresurser snabbare 

skulle ge resultat på den etablerade hemmamarknaden, något som med hänsyn 

till företagets nuvarande resultatutveckling var motiverat. Härvid fastslogs 

vissa strategier där utvecklingen av marknadsandelar prognostiserades över en 

5-årsperiod, där valet av och koncentrationen till olika grupper av återförsäljar-

kanaler linjerades upp och där konkurrensmedelshanteringen diskuterades. 

Vidare genomfördes en ländervis genomgång av exportförsäljningen där försök 

gjordes att fastställa miniminivåer för försäljningen på en viss marknad så att 

intäkter även på kort sikt skulle balansera nedlagda kostnader. Förutom detta 

utformades och utvecklades detaljlösningar av den interna organisationen för 

att marknadsfunktionen skulle kunna hanteras på ett bra sätt. Det rörde här 

rutiner vid kundkontakter, leveranstider, priser, ordermottagning samt kundbe

vakning. 

Sammantaget skedde ingen revolution under det första halvåret. Principbeslut 

och -diskussioner fördes men p g a ofullkomliga underlag och osäkerheten i 

marknadsbedömningarna blev resultatet i konkreta termer begränsat. Tro, önsk

ningar och gissningar var betydande inslag i informationsunderlagen vilket gjor

de att beslut, ståndpunkter och målsättningar saknade nödvändig förankring i 

verkligheten. Dess användbarhet som aktiva styrinstrument minskade därmed 

betydligt. 

Att utdöma de försök till ett samlat grepp på marknadsfrågorna som skedde 

under den s k planeringsveckan vore orättfärdigt. Även om de konkreta och 

direkt användbara resultaten var begränsade så innebar dock denna insats att de 
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första stegen mot en annorlunda och mer medveten syn på marknadsföring och 

försäljning hade tagits. Behov av ytterligare fakta och kunskap om skilda mark

nadsförhållanden hade rests och innebar en naturlig fortsättning av processen 

för omorientering. 

I samband med att ett nytt produktionsår påbörjades, sensommaren därefter, 

arbetades aktivt på att skapa underlag och rutiner som kunde tjäna som vägled

ning för i första hand produktionsstyrningen. Marknadsplaner på kort sikt arbe

tades fram, där budgetunderlagen söktes göras så detaljerade och realistiska 

som möjligt. Utifrån antaganden om olika möjliga försäljningsvolymer, där en 

sönderdelning på olika delmarknader skedde, togs delbudgetar för olika direkta 

och indirekta försäljningsomkostnader fram. Utifrån dessa sammanställdes olika 

totalbudgetar. 

I samband med budgetprocessen påbörjades även arbetet med att förbereda 

ytterligare en planeringsvecka. En stor del av denna skulle ägnas åt just mark

nadsfrågor och vi utarbetade tillsammans med VD och MF-befattningen ett 

rikthaltigt underlagsmaterial. Detta material syftade till att för första gången 

ge en heltäckande bild av företagets marknadssituation. Förutom statistiska 

uppgifter om försäljningen uppdelad på produkter och marknader under de se

naste 10 åren bestod materialet bl a av verksamhetsplaner över samtliga ex

portländer och över nästkommande års fältarbete. De beslut som togs och de 

diskussioner som fördes dokumenterades under vissa större rubriker med befatt

ningar och/eller grupper som ansvariga för genomförandet. Rubriker med direkt 

anknytning till marknadsfunktionen blev beslutsrutiner vid affärsavslut, mark

nadsföring, marknadsanalyser och produktutveckling. 

De underlag som denna gång tjänade som utgångspunkter för diskussioner och 

beslut var mer fullständiga än vid föregående års planeringsvecka vilket med

förde att inslagen av önskemål minskade till förmån för mål. Dock kvarstod 

svårigheten att uppnå tillräckligt konkreta handlingsstrategier. De ambitioner 

eller målsättningar som uttrycktes hade oftast en mer långsiktig prägel, medan 

den nödvändiga kopplingen till nuet ej alltid var uppenbar. Det fick till följd att 

styrningen återigen inte alltid blev den avsedda utan enstaka individers tolk
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ningar av målsättningen alternativt enstaka individers egna mål fick styra delar 

av verksamheten. Den eftersträvade koncentrationen av målinriktningen för

felades därmed. 

10.4.5 ... genom aktivare delinsatser 

Planeringsdagarna under våren -81 syftade till att utifrån en marknadsansats 

penetrera företagets nuvarande och framtida situation. Mot bakgrund av en 

stagnerande försäljningsutveckling och den redan påbörjade omorganisationen 

av marknadsfunktionen bedömdes detta vara den mest naturliga och aktuella 

utgångspunkten för en allsidig belysning. 

Som underlag för diskussionen om framtida metoder för direkt kundbearbetning 

indelades samtliga kunder i försäljningsklasser. 

Tabell 10.3 Försäljningsstatistik för Pallen 1980. 

Försäljning i kr Antal kunder Andel kunder Summa försäljn Oms/kund 

0- 4.999 54 45 83.000 1.500 

5.000-24.999 34 28 556.000 16.400 

25.000-74.999 21 18 920.000 43.800 

75.000- 11 9 2.056.000 186.900 

Totalt 120 100 3.615.000 

Övrigt (lego, tillbehörsförsäljning mm) 1.152.000 

Materialet visar att en stor andel av de direkta försäljningsresurserna läggs ner 

på de "mindre" kunderna. Mot bakgrund av att 75 % av antalet kunder svarar för 

cirka 15 procent av den totala omsättningen beslöts om en kundstrukturering 

utifrån detta. De kunder som köper produkter för minst 25 000 kronor årligen 

skulle penetreras enligt tidigare metod, dvs personliga besök kombinerat med 



254 

skriftligt material. Däremot de "mindre" kunderna strukturerades i tvä grupper, 

"utvecklingsbara" och "icke-utvecklingsbara", av vilka de senare endast skulle 

kontaktas brevledes medan de utvecklingsbara dessutom även besökas. Årligen 

förutsattes en ny bedömning av de mindre kundernas framtida orderpotential 

ske. 

Under tio års tid har ettårsbudgetering varit ett självklart inslag bland Pallens 

övriga rutiner. Teknikerna därför har dock varit relativt enkla. Verksamheten 

har bedrivits i så gott som oförändrad inriktning och omfattning vilket i budge-

teringsprocessen tagit sig uttryck i trendframskrivningar, inflationsjusteringar 

etc. Ekonomichefen har också ensam handhaft budgeteringsrutinerna och det 

färdiga resultatet har "förelagts" styrelsen. 

Som beskrivits ovan har VD-funktionen idag det slutliga ansvaret för den kort

siktiga planeringen. Under hösten 1980 delegerades också visst budgeteringsar-

bete till de personer som närmast arbetar med respektive delfunktion. Dessa 

underlag ställdes sedan samman till en fullständig budget av den ekonomiansva

rige. 

På ett mycket påtagligt sätt kom vissa brister i budgeteringsrutinerna fram 

under de aktuella planeringsdagarna. När budgeterade försäljningssiffror jäm

fördes med motsvarande för fjolåret framgick att en mycket kraftig omsätt

ningsökning var att vänta. Exportmarknaden skulle över ett år fördubblas. När 

en budgetuppföljning för årets 3 första månader gjordes, den tid då erfarenhets

mässigt merparten av årets order skall ha inkommit, hade endast 1/3 av den 

budgeterade exportförsäljningen uppnåtts. Vid årets slut visade det sig också att 

planerade försäljningstal på långt när inte kunnat uppnås. 

Som underlag för uppskattade försäljningsbelopp på olika länder hade MF-be-

fattningen lämnat en kortfattad PM där situationen för respektive land beskri

vits. Exempelvis Väst-Tyskland beskrevs enligt följande: 

"Vi går nu igång med Fritz Gmbh i Tyskland för andra säsongen 
och hans orderingång har hittills i år varit tillfredsställande. Han 
är mycket krävande och vill ha omedelbara svar på brev och telex. 
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Vi behärskar nu hans orderrutiner och klarar av leveranserna utan 
större problem. Han arbetar som säljande agent och han har i 
Tyskland cirka 8 stycken självständiga säljare som täcker hela 
förbundsrepubliken. De sänder in sina order till honom och han 
vidarebefordrar sedan dessa till respektive leverantör. Hans säl
jare arbetar med en katalog som omfattar alla hans leverantörer 
och denna katalog nytrycks varje år i maj. Han köper inte i fast 
räkning utan varje order expedieras separat och sammanställs 
sedan hos oss för gemensam leverans. I första hand är inte priset 
hans konkurrensmedel, utan formgivning och kvalitet kommer i 
första rummet." 

Fjolårets (1980 års) västtyska försäljning uppgick till knappt 100.000 kronor och 

utifrån den situation som beskrevs ovan beräknades exporten på detta land för 

1981 bli drygt 300.000 kronor. Under de tre första månaderna hade order inkom

mit för 26.000 kronor. Budgeterade direkta marknadsföringskostnader för detta 

land uppgick till 28.000 kronor. 

På planeringsmötet beslöts att arbetet med förbättrade ekonomiska planerings

rutiner skulle fortgå och påskyndas. Dessutom bestämdes att budgetarbetet 

nästkommande period ur försiktighetssynpunkt skulle ske utifrån tre alternativ, 

ett pessimistiskt, ett mellanalternativ och ett optimistiskt och att produktions

resurserna dimensioneras efter det alternativ som förutser den lägsta försälj

ningen. 

Som inledningsvis antyddes medförde det första planeringsmötet en ökad med

vetenhet om företagets situation och roll. Motsvarande möte ett år senare fick, 

genom det relativt omfattande förberedelsearbetet och de tydliga situations

exemplen som detta medförde, mer markerade effekter därvidlag. Så kom 

exemplen som givits på budgeteringsrutinen och kundstrukturen att innebära en 

förståelse för att teknikerna och de resurser som läggs ned på framförhållning 

är sekundära i förhållande till insikten om planeringens yttersta syften. Budge

tering hade bedrivits under lång tid men det exempel som visats ovan tyder på 

att detta har skett utan större medvetenhet om de bakomliggande styrmotiv 

som finns. Uppställda försäljningssiffror uttrycker ett utopiskt i stället för 

realistiskt försäljningsmål. Kalkyleringsrutinerna som ligger till grund för mer

parten av budgetens kostnadsposter bygger i huvudsak på ett bidragsresonemang 
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med ofullständiga underlag för om man verkligen erhåller täckning för sam-

/fasta kostnader. 

10.5 Pallens organisation 

Pallens formella system för företagsledning består huvudsakligen av ett styrel

seorgan och en VD-befattning. Vid sidan av VD finns en internt utvecklad admi

nistrationsfunktion och produktionsstyrningen sker av VD antingen direkt eller 

indirekt via förmansbefattningar. Detta sistnämnda system är varken sofistike

rat eller explicit utan inslaget av informalitet är stort där det mesta kretsar 

kring VD. 

10.5.1 Styrelsen 

Redan på ett tidigt stadium i projektet uttryckte både styrelsens ledamöter och 

företagets anställda önskemål om en förändrad roll för styrelseorganet. Alla var 

därvidlag överens om att styrelsens kompetens bättre och aktivare kunde ut

nyttjas som ett överordnat ledningsorgan för företaget. Studier av gångna års 

styrelseprotokoll visade också att merparten av behandlade ärenden var av 

detaljkaraktär och endast marginellt hade styrelsefrågorna haft mer företags-

övergripande inriktning. Detta förhållande ter sig lite paradoxalt emedan sty

relsen har en bred kompetens om man tittar på de enskilda ledamöternas kun

nande. Styrelsen består av företagets VD, en representant från kommunens 

bolag (tillika ordförande), en bankdirektör, en jurist med affärsjuridik som spe

cialitet, formgivaren (även delägare) samt en representant för de anställda. 

Under företagets första år var det naturligt att styrelsen engagerade sig i nära 

nog samtliga frågor och därmed fungerade som stöd - ledningsgrupp - till VD. I 

och med en kontinuerlig kompetenstillväxt och en organisatorisk stadga över

huvudtaget hade det varit naturligt att även styrelsen hade omorienterat sin 

verksamhet till att omfatta andra frågeställningar. Så hade inte i tillräcklig 

utsträckning skett och man stod nu inför en process som syftade till en föränd

ring av såväl arbetsform som arbetsinriktning för styrelsen. 
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I samband med diskussionen om hur principerna för förändringen skulle ske 

poängterades att styrelsearbetet inte fick rutiniseras och formaliseras så långt 

att arbetet blev könlöst och avpersonifierat. Fortfarande skulle det finnas ut

rymme för spontanitet och naturligt umgänge utan att detta skulle innebära 

avkall på effektiviteten. 

Hittillsvarande kännetecken på styrelsemötena var att dagordning ibland inte 

distributerades i förväg, visst underlagsmaterial kunde saknas, systematisk 

uppföljning av tidigare fattade beslut förekom inte, m m. De brister som före

kom kunde huvudsakligen hänföras till ofullkomligheter kring förberedelsearbe

tet, mötesordning och uppföljningsrutiner. 

VD:s dagliga verksamhet och centrala ställning i företaget innebar att denna 

befattning blev ansvarig för styrelsearbetets kringrutiner. I första hand skulle 

VD också ansvara för och själv framta underlagsmaterial men emedan styrelse

ledamöterna innehar kompetens inom olika områden borde även en enskild leda

mot kunna åläggas att i förväg förbereda en viss fråga. Dessutom togs förut

sättningslösa diskussioner upp om de inre mötesrutinerna. Alla var ense om en 

önskad förbättrad effektivitet därvidlag men man menade att en ökad formali-

sering inte skulle få förkväva spontanitet och flexibelt agerande. En grundstruk

tur för rutinerna eftersträvades dock. 

Från att tidigare endast mera sällan ha behandlat frågor med längre tidsmässig 

räckvidd än 1 år eftersträvades nu ett omvänt förhållande. Detta sågs som en 

praktisk vägledning för att nå den önskade nivån vad gällde styrelsearbetets 

arbetsinriktning. För att inte styrelsen skulle bli fjärmad från den löpande verk

samheten och styrningen infördes en stående punkt på dagordningen, benämnd 

"VD informerar". 

Arbetet kring styrelsens arbetsuppgifter drevs enligt dessa intentioner och suc

cessivt växte en stomme fram för vilka huvudfrågor som borde utgöra obligato

riska hållpunkter i styrelsearbetet. Dessa milstolpar skulle byggas upp kring 

följande: Initiera, arbeta med, fastställa och följa upp såväl långsiktig som kort

siktig planering; löpande analysera företagets ekonomiska status; kontinuerlig 
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omprövning av produktprogrammet samt uppföljning av fattade styrelsebeslut. 

De fastställda frågorna skulle ge stadga åt styrelsearbetet vilket i sin tur skulle 

leda till att ärendena förbereddes bättre, relevant underlagsmaterial arbetades 

fram m m. 

De flesta anställda är fackligt organiserade men i likhet med många andra 

mindre företag är den fackliga aktivitetsnivån låg. Fackklubb saknas och den 

fackliga representationen ombesörjes av en förtroendeman. Många synpunkter 

på förhållanden med direkt anknytning till fackliga domäner diskuterades vid 

våra samtal men det fanns en närmast kompakt enighet om att företaget sedan 

lång tid tillbaka valt en annan, icke-facklig, väg vad gäller frågor av denna 

natur. 

Trots att Pallen, genom sin ringa storlek, inte omfattas av lagen om styrelsere

presentation för de anställda, hade styrelsen sedan något år tillbaka diskuterat 

hur en mer effektiv inhämtning av de anställdas kunskaper och idéer skulle 

kunna åstadkommas. Med detta som syfte beslöt styrelsen under våren 1979 att 

inrätta en ny plats i styrelsen, avsedd för en arbetstagarrepresentant. Styrelsen 

hade också implicit tänkt sig en viss person för denna uppgift, en anställd med 

en nyligen genomgången träteknisk utbildning, men de anställda enades slutligen 

om att deras representant skulle bli den facklige förtroendemannen. 

10.5.2 VD-funktionen 

Företagsledarens arbetsuppgifter har varit delade mellan produktions- och tra

ditionella VD-uppgifter. De tidigare har dock beroende på ledarens bakgrund 

och intresseinriktning, starkt dominerat. Detta innebär att de administrativt 

inriktade VD-uppgifterna har känts besvärande och tyngande för honom varför 

dessa endast upprätthållits på en viss miniminivå. I samband med vårt inträde 

uttryckte också VD i förtäckta ordalag att han kanske borde lämna sin lednings

funktion och helt ägna sig åt produktionsfrågor. 

Många faktorer bidrog dock till att alternativet med en helt ny internt eller 

externt rekryterad VD-person aldrig blev aktuellt. Förutom förhållanden av mer 
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praktisk natur, t ex företagets litenhet och därmed begränsade resurser, fanns 

det ett starkt samband mellan företagsledaren som person och företaget Pallen 

AB. Företaget och dess VD var sålunda intimt sammankopplade begrepp både 

internt i företaget men även externt i lokalsamhället och bland företagets int

ressenter i övrigt. Även företagsledaren hade insikt om denna situation, trots 

allt, och frågan om ett byte på VD-posten kom aldrig att vidare aktualiseras 

under arbetets gång. 

För att fastslå betydelsen av ledande administrativa uppgifter togs ett policy-

beslut om att VD i framtiden betydligt starkare än hittills skulle styra detta 

område. VD skulle därmed vara huvudansvarig för vissa aktiviteter vilket ej 

alltid skulle innebära att han själv utförde det konkreta arbetet. Snarare gällde 

det uppgifter av initierande, samordnande och deltagande natur. 

Bland de mer framträdande uppgifterna som skulle åvila VD var planering, såväl 

på lång som kort sikt. Här skulle VD direkt involveras i det löpande arbetet, 

men hans främsta uppgift var att fungera som samordnare och kravställare. Mer 

konkret inom planeringsområdet skulle VD koncentrera sig på marknadsföring/-

försäljning så att strategier härför upprättades. Därutöver skulle denne ansvara 

för utarbetande av investeringsprogram på längre sikt, produktkalkylering så att 

relevanta underlag för prissättning togs fram och hölls aktuella, inköpsrutiner, 

produktutveckling, personalfrågor samt ansvara för att underlagsmaterial inför 

styrelsemötena togs fram och distribuerades i god tid. 

VD:s arbetsuppgifter som produktionschef förändrades från att tidigare varit 

intimt förknippade med den dagliga verksamheten till att bli av mer övergripan

de produktionsadministrativ natur. Genom utnyttjande av arbetsledarna och 

tillskapad samrådsgrupp kunde VD:s arbete avlastas och backas upp därvidlag. 

Nyckelområdena på produktionssidan för VD beskrevs vara produktionsplane

ring, -samordning och -organisation. 
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10.5.3 Produktionsledning 

I och med att företagsledarens roll kom att förskjutas från produktion till mer 

administrativa uppgifter uppstod ett behov av ny organisatorisk utformning av 

produktionsledningen. Som framgått tidigare har företaget valt en informell väg 

för att nå deltagande och insyn för de anställda. Anledningen till detta är att 

alla känner varandra väl och när dessutom företagets nyckelperson - VD »samti

digt fungerar som produktionschef är kanalerna för kommunikation lättillgäng

liga. De anställda upplevde sig sålunda ha tillräckliga möjligheter att nå led

ningen samtidigt som man kunde erhålla nödvändig information. Dock menade 

man, såväl från lednings- som arbetstagarhåll, att en mer formell ram kring 

detta samarbete borde tillskapas så att ett större antal individer kunde få 

samma information vid samma tidpunkt. Ett alltför lösligt informationsutbyte 

riskerar annars att sprida missuppfattningar till nackdel för såväl produktions

styrning som företagsklimat. Som en följd av denna önskan bildades en samråds-

grupp bestående av de fyra förmännen, VD, fackets representant samt ekonomi

chef. 

Vidare enades man om att bygga en formell ram för gruppens agerande så att 

varje dagordning hade vissa stående punkter, utan att för den skull avskärma 

övriga diskussionsärenden. Varje möte skulle protokollföras och dessa skulle 

spridas så att samtliga fick kännedom om vad som hade avhandlats. Mötesfrek

vensen sattes till åtminstone en gång per månaden och inga begränsningar för 

vad som kunde behandlas uppställdes. Övriga områden som också naturligen 

ansågs ligga inom samrådsgruppens domäner var produktutvecklingens tekniska 

aspekter; den interna informationsspridningen; personalfrågor rörande arbets

miljö, omplacering och nyrekrytering; kvalitetskontroll samt färdigvarulagrets 

fysiska hantering. Visserligen är inte samrådsgruppen formellt beslutsför men i 

realiteten har detta blivit fallet vad gäller produktionsinriktade frågor. Däri

genom fungerar gruppen som produktionsstyrningsenhet vilket kompenserar 

VD:s minskade direkta involvering i produktionen. 
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10.5.4 Styrning och ledning i förändring 

Det första synliga steget mot ett nyorganiserat styrelsearbete togs under våren 

1980 i samband med att styrelsen, förstärkt med några nyckelpersoner från 

företaget, ägnade tre hela dagar åt probleminventering. Under dessa dagar, som 

hölls i internatmiljö, avhandlades ett antal nyckelfrågor och resultatet av dis

kussionerna dokumenterades. Det som ägnades störst uppmärksamhet var, som 

tidigare nämnts företagets marknadssituation men även styrelsens roll och 

funktion behandlades. 

Tidigare har framgått att någon enhetlig företagsmålsättning ej fanns. I den 

utsträckning mål kunde urskiljas var dessa individanknutna och med olika inne

börd från person till person. Under internatdagarna försökte styrelsen här att 

finna minsta gemensamma nämnare. Resultatet blev ej ett övergripande, allom

fattande företagsmål utan resonemangen ledde fram till att några delmål lyftes 

fram. Dessa delmål kom för det första att röra företagets produkter och dess 

design - produktidén. För det andra uttrycktes ett tillväxtmål, dels i marknads-

termer, dels i ekonomiska storheter. Slutligen antyddes en målsättning över 

företagets framtida ägarstruktur. 

Styrelsen hade således börjat definiera sitt arbetsfält där policyfrågor om 

marknaden, produkterna och intern organisation utgjorde nyckelfrågor. Många 

av de diskussionsteman som avhandlades under planeringsdagarna togs därefter 

som utgångspunkter dels för fortsatta diskussioner i det ordinarie styrelsear

betet dels för omsättning i praktisk handling. 

Ett år framåt i tiden hölls ånyo s k planeringsdagar. Erfarenheterna från tidiga

re träff gjorde att förberedelsearbetet startades tidigare och denna fas fick ett 

brett engagemang bland personalen. Dagordning spikades, företagets allmänna 

situation dokumenterades och detaljerat underlagsmaterial utarbetades. Detta 

andra planeringsmöte syftade till att med utgångspunkt från konkreta delområ

den i företaget linjera upp en långsiktigt verkande politik. Huvudpunkterna på 

dagordningen blev rutiner för affärsavslut, marknadsanalyser och marknadsfö

ring, produkter och produktutveckling samt produktion och ekonomi. Den först
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nämnda punkten hade orsakats av att man under de senaste åren drabbats av en 

ökning i kundförlust8r varför bl a en skärpning av bevakningen över kundernas 

betalningsförmåga måste till. 

Vad gällde marknadsföring och marknadsanalys fastslogs att ökade ansträng

ningar måste vidtagas för att klara ut effektiviteten och träffsäkerheten i nu

varande rutiner samt att söka nå ytterligare kunskap om marknaderna och deras 

speciella behov. Nära förknippat med marknadsföringen var också frågan om 

produkter och produktutveckling. Hur skall framtida produktprogram se ut, vem 

skall ansvara för dessas framtagande och vilket tempo för utvecklingen skall 

gälla, var frågor som debatterades. Slutligen diskuterades hur produktionen 

skulle göras effektivare och man övervägde möjligheten att ta hjälp av extern 

konsult härvidlag. Samtidigt måste eventuell ledig kapacitet täckas in varför 

lämpliga legoarbeten måste anskaffas. 

En efterhandsbedömning från styrelsens sida av planeringsmötet var att detta 

hade inneburit en livsnödvändig genomgång och djuplodning av företagets 

nyckelområden. Dock menade man att emedan vissa av dessa områden för dagen 

kunde betecknas som krishärdar hade detta stört de mer övergripande och lång

siktigt verkande linjerna. Diskussioner om akuta insatser hade av nöden domine

rat. Av stort värde sågs dock att styrelsen nu fått en betydligt bättre förståelse 

för företagets helhet samt att detta organ funnit embryot till en fruktbar ar

betsform. 

Under våren 1980 framkom att fackets representant i styrelsen ej ville kvarstå 

som sådan. Intresset hos den samlade kollektivsidan för ett aktivt styrelsearbe

te verkade heller inte översvallande. Anledningen till detta var inte motsätt

ningar inom styrelsen utan i stället en känsla av att "det gör varken till eller 

från". Den övriga styrelsen och även vi försökte vid denna tidpunkt att påverka 

facket och de kollektivanställda till en omprövning av sitt deltagande i styrel

sen. Argumenten därvidlag var att den nya rollen man iklätt sig också innebär 

inlärning och därmed en viss inkörningsperiod. För att underlätta situationen 

föreslogs att styrelserepresentanten före ett kommande möte skulle diskutera 

dagordningen med sina kollegor eller tillskapa en mindre och informell grupp 
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med en för styrelseledamoten stödjande uppgift. Resultatet blev att den fackli

ge förtroendemannen kvarstod och de tidigare tveksamheterna förbyttes mot en 

försiktigt positiv attityd. 

10.5.5 Ledning och ägande i förändring 

I och med de båda privata delägarnas relativt höga ålder, där formgivaren når 

pensionsåldern inom några få år och VD endast är något yngre, utgjorde den 

framtida ägarsituationen en naturlig fråga att behandla. Dock restes aldrig 

frågan om generationsskifte explicit under vår första tid i företaget, men sena

re i processen fick detta område en framträdande plats när de övergripande 

strategiska riktlinjerna behandlades. En medvetenhet om att dålig beredskap 

härvidlag inte sällan leder till negativa konsekvenser fanns i företaget. Bilder 

av en situation där panikförsäljning måste ske, kontinuiteten i företagets ut

veckling bryts, ekonomiska svårigheter uppstår och ny ägare med helt andra 

målsättningar och motiv för Pallens verksamhet målades upp. Emellertid skedde 

inget direkt medvetet arbete för att driva frågan om succession framåt. Vad 

som åstadkoms var att man ställt upp vissa principer som skulle vara vägle

dande för diskussioner om eventuellt kommande ägar- och ledningsskifte och 

dessa gick ut på att söka bevara företaget som självständig enhet med säte i 

den lilla ort där man nu var verksam. 

De första diskussionerna om succession uppstod redan i slutet av 60-talet då ett 

av landets större skogsbolag visade intresse av att köpa Pallen AB. Ägarna kun

de emellertid inte finna någon anledning till försäljning varvid det hela av

stannade. Även under tidigare delen av 70-talet fick man en likadan förfrågan 

men nu var Pallen inne i en glansperiod och man menade att företaget hade 

funnit sin form, såväl till inriktning som ägarstruktur, och vid en försäljning 

skulle ortens sysselsättning riskeras. När sedan frågan blev aktuell igen, nu 

internt bland ägarpersonalen, visade det sig att en försäljning till den organisa

tion som för några år sedan visat intresse fortfarande kunde ifrågakomma. Men 

när resonemangen hade kommit så långt som till formella förhandlingar blev de 

skeptiska rösterna i företaget allt flera och detta alternativ ströks. 
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Några mer ambitiösa försök att hitta andra potentiella köpande företag har inte 

heller gjorts utan de trevare som lades ut rörde kontakter med större företag i 

närregionen som var verksamma inom angränsande branscher. Några lämpliga 

företag kunde man emellertid inte hitta bl a beroende på de krav man ansåg sig 

böra ställa på ett blivande moderbolag. Sålunda ville man få försäkringar om 

oförminskad verksamhet inom samma bransch och på nuvarande ort. Därmed 

sågs detta alternativ uttömt. 

Kravet på bibehållen sysselsättning inom orten skulle uppfyllas om kommunen 

gick in som ensam- eller majoritetsägare. En starkt förankrad politik för kom

munen var dock att i första hand "enbart" stödja företagandet genom företags

service och ett aktivt ekonomiskt engagemang endast fick bli i form av bor

gensåtaganden och dylikt. Det industribolag som finns i kommunen hade också 

en blygsam summa, 500 000 kronor, att använda för direkt delägarskap, pengar 

som redan var investerade. 

Ett generationsskifte inom nuvarande ägarfamiljer var ej heller en framkomlig 

väg. Beroende på att företaget aldrig hade varit ett traditionellt familjeföretag 

fanns inte heller "belastningen" att med ljus och lykta söka efter tänkbara 

successorer inom familjen. Som alternativ till ägarskifte inom nuvarande famil

jer diskuterades möjligheterna att involvera utanförstående personer. I och med 

att ägandet, vad gäller de två privatpersonerna, är kopplat till lednings-och 

annan nyckelfunktion i företaget sågs det vara önskvärt med denna kombination 

om en lösning med extern(a) person(er) blev aktuell. I samband med detta restes 

också alternativet att skilja ägandet från nyckelbefattningar och därigenom 

välja person efter professionalitet men ej krav på delägarskap. Under de två år 

som processen med att finna en lämplig framtida ägar- och ledningsform pågått 

har ej sådan lämplig extern person dykt upp. Ej heller har ett aktivt sökande 

bedrivits. 

Kontinuerligt har styrelsen under årens lopp diskuterat hur man bättre skulle 

kunna tillvarata personalens kunskap och arbetskapacitet. Mot denna bakgrund 

har även personalen diskuterats som ett tänkbart alternativ vid ett kommande 

generationsskifte på ägarsidan. Ledningens prioriteringar vad gäller önskade 
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lösningar har emellertid varit styrda av traditionellt tänkande, dvs komma i 

åtnjutande av starka finansiella resurser (annat företag), kunna använda en 

redan uppbyggd marknadsorganisation (exportföretag) m m, och alternativet 

med ett personalägt Pallen AB har kommit relativt långt ner på listan. 

Oaktat de tidigare diskussioner som förts i företaget kom i samband med den 

senaste planeringsveckan en framställning från ägarna till de anställda om de 

till ett givet pris var villiga att gå in som delägare i företaget. Frågans aktuali-

sering kom att härröra främst från en "akut" situation vad gällde ägandet. Så

lunda ville den ene privatpersonen av åldersskäl avveckla sitt ekonomiska enga

gemang i företaget vilket var väntat. Halva personalstyrkan lämnade positivt 

besked och formella förhandlingar om lämpligt överlåtelseavtal inleddes. Även 

om denna lösning kan genomföras återstår ändock den kanske viktigare delen av 

generationsskiftet, nämligen den som gäller ledningsfunktionen. Genom den 

eventuella interna lösningen av ägarsuccessionen har inte företaget tillförts 

någon personell resursförstärkning och det är ej heller diskuterat, än mindre 

planerat, för ett internt inskolningsprogram så att i första hand VD-befatt-

ningen kan besättas. 

Att följa huvudlinjerna i händelseförloppet och därmed kunna finna ett mönster 

för hur denna process fortlöpt har delvis försvårats av att det mesta av densam

ma inte följt någon formellt bestämd policy utan tillfälliga och i hög grad 

mänskliga faktorer har dominerat processen. De samtal om kommande succes

sion som förts har skett vid informella möten som ägarna haft. Tilläggas bör att 

de båda privata delägarna liksom industribolagets VD är personliga vänner sedan 

lång tid. Det har av naturliga skäl fått till följd att processen till vissa delar ägt 

rum utanför den egentliga företagssfären vilket inneburit att vår arbetsmetod 

för deltagande och informationsinhämtning om händelseförloppet fått en indi

rekt prägel. Genom samtal med ägarna har olika steg återberättats för oss. 

Samtidigt har även resonemang förts i styrelsen om den ägarpolicy som skall 

eftersträvas i framtiden. Även här har frågan dykt upp vid jämna mellanrum där 

olika alternativ vägts mot varandra men någon slutlig policy har aldrig be

stämts. En anledning kan ha varit olika uppfattningar i styrelsen om den bästa 



266 

policyn. Så fanns vissa ledamöter som förordade en helt extern lösning, dvs att 

söka sälja till någon utomstående intressent, medan andra hävdade att en intern 

lösning bäst skulle gagnade företaget. Frågan drevs aldrig vidare utan uppfatt

ningarna stod mot varandra. 

Den vändning som ägarfrågan slutligen tog innebar att den interna lösningen 

blev det som kom att bli verklighet. Detta innebar i sin tur att styrelsen inte 

kom att styra frågan utan ägarna, framför allt de båda privatpersonerna, kom 

att bestämma hela händelseförloppet. Man kan således säga att styrelsen in

tog/fick inta en passiv roll i skeendet, även om den var informerad. 

Först när en principlösning nåtts inom ägargruppen informerades de övriga inom 

företaget. De efterföljande diskussionerna och synpunkterna som framkommit 

har endast i ringa utsträckning påverkat den slutliga tekniska utformningen av 

ägarskiftet. Ett indicium på att den förelagda principlösningen inte var lyckad 

är att ungefär hälften av företagets anställda direkt avböjde delägarskap. Vis

serligen kunde många av dessa även under andra principbetingelser ha stannat 

utanför, t ex av åldersskäl, men den nuvarande graden av anslutning utgör sä

kerligen ingen övre gräns. 

En slutsats som kan dras av detta exempel på delprocess är att denna endast 

drivits på ett indirekt sätt. Detta trots att samtliga inblandade varit medvetna 

om att man inom överskådlig framtid skulle ställas inför en faktisk situation. 

Ämnets känsliga natur inom vänkretsen, viss oenighet om de principiella ut

gångspunkterna och svårigheten att på ett enkelt/praktiskt sätt finna en lösning 

kan ha bidragit till att processen periodvis hamnade i bleke. Först när ett initia

tiv från en enskild ägare togs ledde det hela fram till ett lösningsförslag som 

tog fasta på att erbjuda de anställda att gå in som delägare. 

Ingen av de anställda i företaget kom att omfattas av de diskussioner som för

des bland ägarna. Endast i marginell utsträckning blev de delaktiga, eftersom de 

anställda hade en styrelseplats i företaget. Dock var de resonemang som fördes 

i styrelsen begränsade. Dominanta aktörer blev således de båda privatperso

nerna (egentligen bara den ene av dessa) som vid deras önskan om att trappa 
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ned sitt ägande i företaget även dikterade vilken lösning som kom att lanseras. 

Styrelsen och de anställda var praktiskt taget helt utestängda från de förbere

dande diskussionerna som ledde fram till beslutet. 

10.6 Erfarenheter frän Pallens försök till organisatorisk utveckling 

10.6.1 Frän problem ...... 

En huvudorsak till den vikande lönsamheten i Pallen var att den svenska mark

naden kraftigt var pä tillbakagång och de blygsamma exportmarknader som 

fanns förmådde inte kompensera detta. De förklaringar till att hemmamarkna

den nu stadigt krympte menade man i första hand berodde på att konkurrensen 

sedan några år kraftigt hade skärpts. Framför allt rörde det sig om konkurren

ter som tillverkade och sålde möbler som var väsentligt billigare än Pallens, 

vilket också återspeglade sig i dess kvalitet och finish. Vidare började nya för

säljningskanaler för dessa lågprismöbler att etableras. Stormarknader och ben

sinstationer är exempel härpå. 

Även den ekonomiska recession som präglade landet vid denna tid menar man 

har haft avgörande betydelse för den minskning av marknadssektorn eftersom 

utemöbler kan karaktäriseras som något av en överflödsartikel. Dessutom på

verkas försäljningsvolymen av vädersituationen. De senaste årens regniga och 

kalla vårar och somrar anser man därvid ha bidragit till en viss säljnedgång. 

Utlandsförsäljningens ökande betydelse för att uppväga den minskade marknads

andelen i Sverige innebar också komplikationer för Pallen. De tidigare slump

mässigt uppkomna kontakterna med återförsäljare/agenter i utlandet måste nu 

förbytas mot mera systematiska och övervägda etableringssatsningar. Tidigare 

innebar utlandskontakterna marginellt merarbete och volymer som avsattes på 

export gav vanligtvis positivt netto. Nu måste man räkna med stora initial

kostnader för att bredda och öka exportens andel. Dock var betydande svårig

heter förknippade med denna process. Vilka nya rutiner krävdes, t ex för att 

hitta passande partners, vilka krav kunde ställas på dessa, hur styra olika pro

cesser som har anknytning med exportverksamheten, hur uppskatta kostnader 
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och intäkter förknippade härmed m m utgjorde exempel på frågetecken som 

behövde rätas ut. 

10.6.2 till utveckling 

För att söka komma tillrätta med den hotande problembild som framträdde för 

företaget sågs en heltäckande organisatorisk översyn som nödvändig. Man var 

således på det klara med att en omorientering och omdisponering av företagets 

resurser erfordrades men inte vad en sådan skulle innefatta. Utifrån tidigare er

farenheter där inslaget av praktiska och tekniska lösningar varit tillräckliga för 

att avhjälpa uppkomna problem, sågs de nödvändiga förändringarna som möjliga 

att lösa utifrån samma föreställningsram. Därför var det naturligt att diskussio

nerna och lösningsförslagen tog fasta på att i olika avseenden effektivisera den 

administrativa produktionen men inte i sig förändra densamma, vilket i detta 

fall var nödvändigt. Det krävdes således åtgärder för att ändra beteendet lik

som åtgärder för att ändra verksamheten i sig. 

Den planeringssyn som uttrycktes vid projektstarten var sannolikt ganska typisk 

för att gälla ett litet företag. Planering sågs som något stort och komplicerat 

genom vilken de flesta upptänkliga frågetecken skulle kunna besvaras. Att ta 

fram en strategiska plan fordrade expertkunnande. Vidare betraktades plane

ringen statiskt på så sätt att den likt en investering initiait krävde en stor in

sats. Den därvid upprättade planen skulle sedan under överskådlig framtid kunna 

användas med endast begränsat underhållsarbete. Med denna syn på planering 

var det också naturligt att arbetet därmed kopplades till VD-befattningen, både 

vad gällde ansvar och utförande. 

Mot bakgrund av den uppfattning som fanns om vad planering skulle vara föll 

det sig naturligt att man själva hävdade att någon långsiktigt inriktad planering 

inte existerade. Den planeringsverksamhet som ägde rum definierades ej som 

delar ingående i en sammanhållen process för framtida beredskap utan endast 

som funktionella problem vilka man sökte lösningar till. Exempel på sådana 

planeringsinsatser var strategier för utlandsförsäljning och produktutveckling. 

Sålunda fanns igångvarande planeringsprocesser men dessas koppling till en 
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övergripande och samordnande företagsstrategi fanns ej, varken för det prak

tiska eller mentala planeringsarbetet. 

I samband med den gemensamma genomlysningen av företaget började synen på 

planering att förändras. Successivt minskade respekten för företeelsen men för 

den skull minskade inte frustrationen för hur uppgiften skulle attackeras. Den 

mentala förändringen började märkas genom styrelsens ökade aktivitetsgrad, 

diskussioner där allt fler personer kom att delta, samt en inriktning av diskus

sionerna som tog sin utgångspunkt i företagets nuvarande situation. Den kon-

ceptuella bilden av vad planering bör vara klarnade alltmer medan de praktiska 

modaliteterna alltjämt var en hämsko. 

Eftersom någon "en gång för allom given lösning" inte finns för hur arbetet 

kring och med planering skall tillgå gällde det för Pallen AB att komma igång. 

Så skedde och efter en trevande inledning kom man att ta ett steg i taget och 

varefter nya frågetecken uppstod under processens gång togs dessa till utgångs

punkt för nästa insats. Därmed ökade kunskapen om företaget och dess miljö 

och plattformen för strategiskt handlande utökades successivt. Företaget börja

de lära sig att leva i och med ett planeringsklimat och insåg att dessa processer 

är ändlösa och att de bör involvera ett så stort antal som möjligt av organisa

tionens medlemmar. 

Emellertid kom inte det konkreta planeringsarbetet och de slutresultat - bl a 

planer - som är effekter därav att utvecklas i samma utsträckning som de före

ställningar, attityder och målsättningar som vägledde processen. Att utveckla 

kunskap som befordrar en förändring av planeringens koncept på ett princi

piellt/teoretiskt sätt var sålunda förhållandevis enkelt, även om det uppfattades 

vara ett stort steg av organisationens medlemmar. Dock befanns det största 

steget vara att gå från ord till handling, dvs att överföra det "nya" konceptet 

till konkret arbete. Behovet av att i grunden se över och skapa rutiner, resurser, 

organisation, riktlinjer, hållpunkter m m som ligger i linje med det rådande 

konceptet växte sig allt starkare. Detta förhållande beaktades emellertid inte 

tillräckligt i den kommande processen. Det fick till följd att många av de ambi-
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tioner som uttrycktes inte kom att effektueras. Det "gamla" sättet att arbeta 

överensstämde inte alltid med det "nya" sättet att tänka. 

Således visar erfarenheten frän Pallen att om planeringsfilosofin förändras 

måste även en motsvarande organisatorisk och resursmässig nyordning åstad

kommas. Vid projektets inledande skede ansågs planering uteslutande vara spe

cialisternas domän, vilket ledde till att VD och i viss mån även styrelsen brotta

des med detta medan övriga individer i huvudsak var "off-side". Dock fanns det 

en styrka i denna lösa struktur, nämlingen den som tillåter enskilda individer att 

gå in och engagera sig i en viss process utan att några formella restriktioner 

lägger hinder i vägen. 

Vad som var svagheten i det tidigare systemet var det ensidiga förlitandet på 

att en eller ett fåtal personer skulle ansvara för att definiera och dra igång pro

cesserna. Detta kunde leda till att dessa inte fick kontinuitet och att de inte 

integrerades och samordnades i tillräcklig utsträckning. Denna syn på organisa

tionsfrågor framgår när marknadsfunktionen betraktas. När denna knöts till 

företaget genom inrättandet av en speciellt MF-befattning förutsattes att hit

hörande problem nu fått sin lösning. Betydande framsteg har tvivelsutan också 

ägt rum genom dennes ensamarbete men en företagsövergripande helhetssyn har 

saknats. 

Medvetenheten om att olika planeringsinsatser kräver vissa grundläggande orga

nisatoriska och resursmässiga basstrukturer och -processer för att planeringens 

effektuering skall bli verkningsfull har dock successivt tilltagit, även om man 

inte helt varit mogen och haft kraft att genom detta skapa det erforderliga 

fundamentet för en planeringsorganisation. Med marknadsfunktionen som exem

pel kan sägas att system för en mer passande registrering, bearbetning och 

sammanställning av data har börjat utvecklas, liksom även stödjande strukturer 

i så motto att andra befattningshavare eller organ också tar aktivt ansvar och 

delaktighet i detta område. Så förutsättes styrelsen numera ha ett huvudansvar 

för att olika marknadsstrategier utvärderas och fastställs utifrån väl under

byggda underlag. Inslaget av önskemål i dessa frågor skulle därmed minskas till 

förmån för mer realistiska mål och ambitioner. Beslutsunderlagen avsågs arbe
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tas fram av VD och MF-befattningen gemensamt, vilka också skulle vara direkt 

involverade i genomförande och uppföljning. Den speciella gruppen för produkt-

utvecklingsfrågor skulle förutom eget kreativt utvecklingsarbete beakta mark

nads», produktions- och ekonomisk information med avsikten att marknadsområ

det därmed skulle inordnas i ett större organisatoriskt system för långsiktig 

framförhållning. 

10.6.3 där frågan om basformalia blir central 

Från studien om Pallen AB framstår således som uppenbart att även om den 

uttalade ambitionen är att åstadkomma planerade organisationsförändringar, 

både vad gäller olika processers arbetsinriktning som dessas former, är det 

svårt att klara ut hur arbetet konkret skall bedrivas. 

En effekt av att ingen hade klart för sig hur en planeringsprocess stegvis leder 

framåt och vad arbetsmomenten skall avse gjorde det nödvändigt att, åtmin

stone i förstone, bygga upp rutiner, system för sammanställningar, regler, orga

nisation, resurser m m som vägleder de olika processerna. Basrutiner av detta 

slag sågs således som naturliga följder av konceptförändringar. 

Vad gäller frågan om planeringens resurser var det för Pallens del hela tiden 

fråga om indirekt utnyttjande av vissa resurser för planeringsändamål. Några 

särskilda härför hade inte byggts upp, vilket inte heller ansågs nödvändigt, utan 

genom omdisposition och effektivisering av befintliga resurser skulle även de 

anspråk som planeringen ställer kunna tillgodoses. Dock var det nödvändigt att 

söka minska dag-till-dag verksamhetens dominans vad gällde resursanspråk för 

att därigenom uppnå denna ambition. För Pallens del innebar detta att vissa 

tjänster köptes in externt, t ex fakturering och kundbevakning. 

Kännetecknande för den planeringsprocess som tidigare förekom var avsaknaden 

av gemensamt accepterade handlingsregler. Som återgetts ovan bestod plane

ringsinsatserna tidigare av lösliga och fristående korta processer vilka utfördes 

av enskilda individer i den utsträckning ordinarie arbetsuppgifter gav utrymme 

därtill. Således ägde vissa processer rum och en av utgångspunkterna inför kom
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mande utvecklingsarbete var att betrakta dessa, mer lösliga processer, som en 

av den lilla organisationens styrka i planeringshänseende. Frågan om formell 

eller informell planeringsprocess betraktades därvid som underordnad visavi det 

sätt varpå processerna genomlöptes. Sålunda kom en grundstruktur att utveck

las, vars primära uppgift var att vägleda och stötta kommande processer. En 

ömsesidig växelverkan mellan den stödjande strukturen och pågående processer 

skulle därvid utveckla såväl företagets koncept som organisatoriska egenskaper. 

Gradvis kom organisationens beteende härvidlag att förändras. Konkret har 

detta inneburit att den interna integrationen av separata planeringsprocesser 

har förbättrats. Så sker t ex produktutveckling, marknadsplanering och produk

tionsplanering inom de strategiska ramar som utvecklats. Styrelsen får genom 

sin ökade aktivitetsgrad det avgörande inflytandet men genom dess nära kopp

ling till andra organ och befattningar har detta inte resulterat i ett fjärmande 

av styrelsen från de utförande nivåerna i företaget. 

Det kortsiktiga budgeteringsarbetet karaktäriseras numera av kontinuitet. Års

budgeten förbereds under hösten, sammanställs och godkänns vid årsskiftet och 

följs sedan löpande upp under verkställighetsperioden. Nära kopplat till den 

ekonomiska budgeten utförs produktions-, inköps-, marknadsplanering m m. 

Deltagandet i dessa grundläggande processer har ökat dels vad gäller konkret 

planeringsarbete och dels avseende informationshantering och -bearbetning. 

Den tröghet med vilket anpassningen av inre struktur, här uttryckt i termerna 

organisation och resurser, till det "nya" konceptet som skedde i Pallen kan för

klaras antingen av att man var/blev ointresserad av att ändra på något egent

ligen, dvs den inre trögheten tog ut den i inledningsskedet uttryckta ambitionen. 

Konflikten mellan nytt och gammalt koncept, krav på nya sätt att arbeta samt 

nya arbetsinriktningar kom att försvåra och frustrera genomförandet av den 

organisatoriska nyordningen. 
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AVDELNING V ANALYS OCH SLUTSATSER 

I de tidigare avdelningarna har den teoretiska föreställningsramen redovisats 

liksom den empiriska databas som arbetet vilar på. Under avdelning fem skall 

som det slutliga ledet en helhet byggas upp pä så sätt att analysen först fokuse

ras på företag betraktade som planerande system för att i nästa skede koncen

trera framställningen på planeringsprocessen i sig. Slutligen förs de båda dimen

sionerna samman och den planeringsrelevanta helheten bildar därvid utgångs

punkt för analysen. 

Som framgått tidigare är en bärande tankegång i föreliggande arbete att före

teelsen planering inte betraktas isolerat från de förutsättningar som i övrigt 

kännetecknar ett företag eller en organisation. Vi har därför, mot bakgrund av 

vårt problemfokus, valt att i kapitel 11 diskutera dessa förutsättningar utifrån 

företaget betraktat som ett planerande system. Detta kan ses som den överord

nade struktur som anger möjligheter och begränsningar i företags sätt att när

ma sig och genomföra planeringsverksamheten. De dimensioner eller kompo

nenter som ligger till grund för den kommande analysen av de ovan angivna 

förutsättningarna har angivits vara företagets koncept, resurser och organisa

tion. Genom detta förfaringsätt har ett antal företagsmässiga karaktärer 

kunnat urskiljas vilka var och en skall ses som idealtyper representerande olika 

företagsstilar. 

I kapitel 12 sättes planeringsföreteelsen som sådan i centrum. Denna har disku

terats i termer av tre skilda delprocesser eller förlopp som var och en bidrar till 

att bygga upp planeringssystemet. Så har orienteringsförloppet en informations-

insamlande, -bearbetande och -sammanställande uppgift medan målförloppet 

står för de processer som präglar planeringens drivkrafter och restriktioner. 

Slutligen syftar handlingsförloppet på de organisatoriska processer som krävs 

för att hålla samman och driva planeringsaktiviteter. De sätt varpå planerings

processen tilldrar sig, dvs de egenskaper denna utmärkes av i ett antal avseen

den, har också lyfts fram och fyra olika planeringsstilar har kunnat urskiljas. 
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Det därpå följande kapitlet kan liknas vid en smältdegel där de olika företags-

karaktärerna explicit sammanförs med motsvarande varianter av planeringssti

lar. Genom att relatera dessa båda fenomen till varandra blir det möjligt att 

diskutera den organisatoriska helheten vad gäller strategisk planering. Härige

nom åstadkommes en djupare insikt och förståelse för det ömsesidiga samspel 

som råder mellan livsmönster i företag och det planeringsinriktade beteendet. 

Avdelning fem avslutas med ett kapitel där erfarenheterna från föreliggande 

arbete sätts in ett planeringsteoretiskt perspektiv. Samtidigt skisseras ett antal 

frågeställningar som kan ligga till grund för fortsatt forskning inom området. 
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11 SMÅFÖRETAG SOM PLANERANDE SYSTEM 

Detta kapitel har som syfte att utifrån empiriska analyser belysa och klarlägga 

vad som kännetecknar mindre och medelstora företags konceptuella inslag i 

termer av värdeuppsättningar som i samband med planering får betydelse i 

sättet att bete sig. Det innebär inte att det finns ett ensartat koncept för samt

liga studerade företag utan variationsvidden kan bitvis vara stor. På motsvaran

de sätt skall en analys av empirin ge en bild av hur situationen ter sig vad gäller 

mindre och medelstora företags resurs- respektive organisationskomponent och 

vilka allmänna kännetecken och egenskaper som utmärker dessa. 

Redovisningen sker i helhetstermer där komponenterna tillsammans får skapa 

mönster och tendenser som leder till att en viss förutsättning eller konsekvens 

för verksamheten kring och med planering framträder. Det är här viktigt att 

understryka att en fullständig inteckning av varje tänkbar relation mellan kom

ponenterna och deras "värden" inte är möjlig. Däremot har kapitlets disposition 

påverkats av det faktum att komponentuppsättningen i enskilda företag ofta 

kännetecknas av att en, och ibland två, av komponenterna dominerar övriga. 

Trots att styrkeförhållandet i relationen mellan de tre komponenterna även kan 

betraktas som jämn i många företag har det dock varit möjligt att urskilja olika 

typsituationer, nämligen den koncept-, den resurs- och den organisationsdomi-

nerade. 

11.1 Planeringsprocessens kontext 

Planeringen bör inte betraktas som en i förhållande till övrig verksamhet fri

stående process utan som en bland företagets många uppgifter integrerad akti

vitet. Samtidigt har planering en exklusiv funktion eftersom den förutsättes 

vara det instrument genom vilket organisationens relationer till sin handlings

miljö hanteras. Beroende på den aktuella handlingsmiljöns egenskaper krävs i 

varierande omfattning att miljörelationen underhålls/utvecklas. De miljöbe-

tingade impulserna kommer antingen in i planeringsprocessen via de informa-

tionsinriktade aktiviteter som äger rum härvidlag, eller också sker en "filtre

ring" av denna information när denna tas in och omvandlas genom processer som 
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betingas av den strukturella situation som utmärker organisationen som sådan. 

Organisationens allmänna karaktär samt handlingsmiljöns kännetecken utgör 

således det ramverk utifrån vilket den strategiska planeringsprocessen har att 

verka. 

11.1.1 Planeringens mentala bas - koncept 

Tidigare har företagets planeringskoncept diskuterats i teoretisk bemärkelse 

varvid detta sägs som uppbyggt av de enskilda organisationsintressenternas 

värdestrukturer. Varje enskild individ har alltså en uppsättning attityder och 

uppfattningar som bestämmer dennes agerande. När alla individer samagerar på 

organisationens arena bryts alla de enskilda koncepten mot varandra och av-

hängigt varje enskild situations exklusiva natur ändar detta upp i en, eller en 

uppsättning, värderingar vilken/vilka får avgörande betydelse för agerandet/-

tänkandet i organisationen. Olika typer av maktförhållanden har därvid stor 

betydelse för utseendet på dessa dominerande idéer, maktförhållanden som 

förutom ägandemässigt betingade, även kan härröra från organisationella sta

tusnivåer, utbildnings- och kunskapskvalifikationer, strategiska positioner i 

organisationen etc. 

Den uppsättning av värderingar som en person har byggt upp kommer till an

vändning i ett stort antal situationer varav många kan stå i ett motsatsförhål

lande till varandra. Attityder och övertygelser ska därvid ses som mer specifi

cerade begrepp av samma fenomen vilka kommer till användning när den först

nämnda, mer oprecisa termen, inte lämnar ett klargörande svar i forsknings

situationen. 

Kopplas denna uppfattning om värderingar respektive kulturer till företag fin

ner man paralleller till tidigare diskuterade individuella idéer och dominerande 

grupper/idéer. I samband härmed har ett flertal författare visat på att bland 

alla de individuella värderingar, attityder och uppfattningar som finns i en orga

nisation så utkristalliseras en eller en uppsättning som får dominerande infly

tande över övriga. Ett sådant, över de övriga, överspeglande batteri av värde
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ringar kan alltså ses som den kultur som på ett övergripande plan härskar/styr 

ett företags liv. 

De resultat som återges nedan är hämtade från dels direkta observationer, dvs 

när planeringskonceptet har varit klart urskiljbart, men dels även från studier 

av fenomen som på ett indirekt sätt antytt att vissa planeringsvärderingar och 

- attityder existerar. Tydliga planeringskoncept framträder sålunda t ex när do

minerande personer klart uttalar sig i en viss riktning och där sådana uttalanden 

överensstämmer med attityder bland flera organisationsintressenter och att 

organisationens villkor i stort också faller in i detta mönster. I andra fall kan 

företagets externa och interna miljö, individernas värderingar etc, vara olikar

tade i planeringsbemärkelse. Planeringskonceptet består alltså av två eller flera 

olika värderingsuppsättningar vilka ibland har en minsta gemensam nämnare 

men i andra fall ger de flertaliga delkoncepten uttryck för den mångdimensio-

nalitet varunder företag lever och verkar. 

11.1.2 Planeringens resursmässiga förutsättningar 

Ofta framställs flödet av information som en organisations blodomlopp vilket är 

lika livsavgörande för organisationen som blodet är för människan. Speciellt 

frekvent knyts också kommunikation och informationsfrågor till beslutsproces

sen. Beslutsteorin bygger därvidlag på olika metoder att organisera information 

vilket, enligt vissa beslutsskolor, skall leda till effektivare måluppfyllelse för 

företaget. Föreliggande arbete har paralleller till beslutsteorins informations-

ansats i så motto att den valda teoretiska och empiriska ansatsen vad gäller 

planering i en mängd avseenden bygger på informationens insamlande, organise

rande och användande i planeringsprocessen. 

Som framgått under bl a kapitel 6 kan en processbeskrivning av företaget i 

dessa avseenden ske genom att detta betraktas som ett informationssystem. 

Detta system ses därvid som uppbyggt av en mängd delkomponenter vilkas 

egenskaper spänner över ett stort antal dimensioner. 
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"Business information technology, to me, embraces the methods 
to acquire, use, and disseminate knowledge required to operate a 
business effectively. This means hardware, software, techniques, 
plus principles governing their use. The principal difference 
between information technology and an information system is that 
the latter term includes people and their activities." (Steiner 
1969, s 479) 

Genomgående i vår referensram har termen (informations-)resurs använts i 

stället för informationssystem. Terminologivalet grundar sig på en föreställning 

om att all informationsbehandling sker med hjälp av därtill anordnade instru

ment. I likhet med Churchman ses resurser som den bas från vilken informa-

tionsorienterade aktiviteter utgår. 

"Resources are the general reservoir out of which the specific 
actions of the system can be shaped." (Churchman 1968, s 39) 

Knytes resonemanget till frågan om informationsteknologi kan investeringar i 

olika "tekniker" som redovisnings- och budgetsystem, administrativt inriktad 

"hard-ware" etc likställas med all annan resursinvestering. Utvidgas området 

till att gälla det vidare begreppet informationssystem involveras även s k admi

nistrativ mjukvara och företagets personal. Sålunda blir det nödvändigt att, för

utom den rena informationstekniken, även beakta de rutiner som omgärdar 

tekniken, den mänskliga komponentens beteende i informationssystemet. Exem

pelvis ger därvid studium av de kunskaper, erfarenheter och de rutiner vad 

gäller informationshantering tillsammans med informationstekniken en mer 

fullständig bild av ett företags informationssituation. Även det vad vi kallar 

administrativ soft-ware och personalkaraktäristika och -beteende betraktas 

sålunda som resurser för planering. 

11.1.3 Planeringens organisatoriska bas 

Traditionellt brukar en organisation beskrivas utifrån en vertikal indelning i 

hierarkier och/eller horisontellt i funktioner. Därmed uttrycks organisationen i 

verksamhetsfält samt den hierarkiska ordningen dem emellan. Enskilda befatt

ningshavares status och roll, befogenheter och ansvar framgår även. För större 
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organisationer kan detta vara ett nödvändigt förfaringssätt, inte minst ur admi

nistrations- och styrsynpunkt, att presentera och klargöra organisationens upp

byggnad, kontakt- och beslutsvägar, makt- och befogenhetsmönster m m. Det 

formella dokumentet som ger denna bild är oftast ett kommenterat och fylligt 

organisationsschema. 

När organisationen innehåller relativt sett få personer blir dock en sådan be

skrivning inte alltid meningsfull. Administrationen består ofta av ett fåtal indi

vider med multifunktionella arbetsuppgifter, flytande gränser mellan involvera

de befattningshavare m m. För produktionen är det också många gånger på 

likartat sätt. Dess uppbyggnad och organisation samt personalens kompetens 

bygger lika ofta på variationsrikedom som på specialisering. Sålunda kan inte 

organisationsscheman i traditionell mening ensam stå som informationsgivare 

när mindre företag studeras i dessa avseenden. Om formella organisationsbe

skrivningar finns, vilket inte är särskilt vanligt, är utseendet standardiserat och 

inte sällan idealiserat. 

Som framgått tidigare sägs den strategiska planeringen av tradition utgöra en 

väsentlig del av företagsledningens uppgifter. Planeringens funktion som över

ordnat lednings- och styrinstrument är omvittnad och oberoende av företags

storlek erfordras en uppsättning mekanismer för att bl a samordna och leda 

verksamheten totalt sett. Detta utgör en naturlig infallsvinkel även här vilket 

innebär att ledningsanknutna dimensioner kommer att vara centrala i sättet att 

klargöra planeringens organisatoriska förutsättningar/spelregler. Därvidlag be

handlas företagsledarens/ägarens roll och funktion, styrelsens funktionssätt och 

betydelse, administrationens utbyggnad etc. 

11.2 Den analyserande företagskaraktären 

11.2.1 Det rationella konceptet 

Av de undersökta praktikfallsföretagen vilar planeringen i tre fall av dessa på 

ett accentuerat rationellt koncept. Detta gäller förutom de båda träföretagen 
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Agneta och Britt även verkstadsföretaget Doris. I det förstnämnda (Agneta) 

anger VD att planering går ut på att 

"man tittar ett antal år framåt. Det gäller ju ofta, förutom mark
nadens krav på produkten, också produktionsutrustning för att vi 
skall kunna producera dessa produkter. Det gäller i stor utsträck
ning också lönsamheten, att klara sig i den allt hårdare konkur
rensen som man måste räkna med. Det är i stor utsträckning en 
fråga om att kunna skaffa tillräckligt med kapital för att hålla 
rörelsen igång. Vi är nu i en sådan storleksklass att man upplever 
sig ha nått gränsen för vad ett familjeföretag klarar. 1 själva 
verket har vi inga egna resurser bakom oss, utan det är upplånat 
kapital alltihop. Det är den motsatta situationen än i en koncern 
där det finns andra resurser bakom... Problemet är väl egentligen 
att det trots allt kan vara svårt att hänga med, att hinna se över 
bl a produktionsapparaten - att vara ute i god tid, att när det är 
dags att fatta beslut så vet man exakt vilken utrustning man skall 
ha." 

Verkstadsföretaget Doris befinner sig i ett skede där planering nyligen har fått 

en mer central plats. Detta emanerar, förutom från ett internt upplevt behov, 

främst ur krav som ställts från koncernledningen. Det planeringskoncept som 

uttrycks fokuseras mot aktiviteter där en inventering av olika funktioner sker 

samt det samspel som råder dememellan. 

"Vår planering innebär helt enkelt en inventering av dels de funk
tioner som finns i företaget samt samspelet mellan dem. Det är 
den introverta delen. Sen har vi produkterna och deras samspel 
med kunder och kundbehov. Marknadsstrategier, vilka marknader 
skall vi gå in på, var finns den största potentialen och hur skall vi 
gå ut och sälja våra produkter." (VD) 

Dessutom betonas processen i planeringen på så sätt att: 

"Så småningom blir det förverkligat och där är väl planeringen i 
viss mån avslutad, men det är samtidigt en kontinuerlig process 
och en hel del av planerna får vi räkna med att revidera. Förut
sättningarna ändras." (Ekonomichefen) 

Även för träföretaget Britt råder en produktionsmässig betoning i det koncept 

som formar den planering som där sker. Den redovisade synen på planering 
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ligger således i linje med den produktionscentrerade övergripande affärsidén. 

Dock existerar en viss skillnad mot de tidigare diskuterade företagen genom att 

produktionen här mera sätts i centrum och att perspektivet framåt är relativt 

kort. Med avsikten att lyfta fram planeringsaktiviteten har också en person 

anställts med uppgift att koncentrera sig på och arbeta med frågor som rör 

verksamhetens planering. Den syn denne person redovisar visavi planering fram

går av följande citat: 

"Jag ska se till att lägga ut jobben och fördela tiden där ledig 
kapacitet finns, att planera så att samtliga stationer är belagda. 
Jag har nu skaffat en planeringstavla där jag för in planeringslä
get." 

En gemensam tendens för dessa företag är således att se planering som beståen

de av två huvudinslag, dels en internt orienterad del - kapacitets- och tekniskt 

inriktad planering - dels en utåtriktad del där produkten relateras till markna

den i vid bemärkelse. Av dessa kan den förstnämnda sägas utgöra planeringens 

tyngdpunkt. Detta är extra tydligt för träföretaget Britt, men förhållandet 

gäller även de båda övriga. 

Man har vidare för dessa företag i allmänhet också gjort klart för sig vilken 

affärsidé som verksamheten baseras på. För träföretagen Agneta liksom för 

Britt har genom produktvalet en nisch markerats. Följande citat kan täcka si

tuationen för dessa båda företag: 

"...beslut fattades att enbart tillverka köksskåp och garderober. 
På den vägen är vi fortfarande, och har försökt följa med mark
nadsutvecklingen vad gäller produkten." (VD, företag Agneta) 

På ett likartat sätt beskriver verkstadsföretaget Doris sin verksamhetsidé som 

"klippning, bockning och rundning - ett program för plåtformning." 

11.2.2 Systemuppbyggda resurser 

Ett genomgående drag hos dessa företag är att man arbetar medvetet för att 

utveckla de resurser som ligger till grund för ett rationellt handlande. Det in
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terna fokus som kännetecknar verksamheten leder i allmänhet till att formella 

och rutiniserade ramverk för administrativt beteende har växt fram. Så baseras 

verksamhetens styrning på i huvudsak helt interna resurser och system. Endast 

undantagsvis ianspråktas externa tjänster för sådana uppgifter. Exempel på mer 

specifika insatser som trots allt köps in rör arbetsledning, organisation, projek

teringar o dyl. 

Eftersom produkterna eller produktionstekniken inte i något avseende är unika 

bygger den primära konkurrenssituationen på produktivitetspremisser. Utrym

met för särskiljande produktprofileringar är begränsat genom yttre regleringar 

(insatsvarumarknad). 

"Marknaden är ganska hårt styrd idag genom standardisering, men 
vi har givetvis en del möjligheter att utveckla vissa detaljer, inte 
minst när det gäller design. Rättesnörena inom branschen utgörs 
av produktions- och måttstandard." (VD, Agneta) 

Denna situation får till följd att pris och kvalitet utgör nyckelaspekter i företa

gens strategiska tänkande. Betydelsen av dessa villkor uttrycks av verkstadsfö

retaget Doris som menar att 

"...man får konkurrera med pris och kvalitet, teknologisk standard 
och liknande." 

För att uppnå de produktivitetsbetonade ambitionerna blir styrningsaspekterna i 

de interna förloppen betydelsefulla. Så innefattar redovisningssystemet i samt

liga tre företag utvecklade lösningar för kostnadsredovisning eller motsvarande. 

Därutöver omgärdas detta av utbyggda sidoordnade stödsystem för försäljning, 

produktion, material, personal m m. 

I likhet med den operativa, löpande styrningen är den kortsiktiga, taktiska pla

neringen organiserad via givna regler och rutiner. Detta budgetförfarande har 

ett för företagen heltäckande perspektiv, dvs budgetarna utarbetas regelbundet 

för de flesta områden/funktioner som företagen kan indelas i. De upprättade 
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budgetarna följs upp enligt ett fastställt förfarande vilket sålunda också vilar 

på ett formalistiskt beteende. 

Beträffande resurssystemens uppbyggnad har för två av de aktuella företagen 

datorteknikens potential tagits i tjänst. De sätt varpå denna teknik under senare 

år blivit ett alltmer aktivt instrument för administrativa uppgifter ligger i linje 

med de styr- och kontrollambitioner som i övrigt utmärker företagen. Träföre

taget Agneta har under många år stegvis infört datortekniken och följande citat 

ger en bild av dagens situation. 

"Vi håller just nu på att lägga upp ett ännu mer integrerat data
system där vi kan koppla ihop redovisning och budgetering, den 
rent ekonomiska delen, med produktionen. Detta kommer att ske 
stegvis så att vi alla kan vara med i utvecklingsarbetet... 
Sammantaget kan systemet sägas vara ett första led i en kom
mande produktionsstyrning, där man på grundval av order som 
bokats in framöver kan se hur många olika detaljer som ska till
verkas den och den veckan. Det kommer då också att kunna kopp
las samman med budget- och kostnadsredovisning för att den 
vägen fördela kostnader på rätt avdelning och rätt produkt." (VD, 
Agneta) 

Utvecklingen mot vad som idag utmärker ett integrerat system för ekonomi

styrning är påtaglig. Samma utvecklingslinje följer också verkstadsföretaget 

Doris. Däremot har träföretaget Britt inte tagit steget så långt. Företagets 

informationssystem är uteslutande redovisningsbaserat, dvs redovisningen ligger 

till grund och till detta är kopplat förekommande kalkyler och budgetar. 

Emellertid är kontoplanen grov i sin struktur med outvecklade kostnadsfördel

ningstekniker. Systemet handhas manuellt och situationen beskrivs enligt följan

de: 

"Vad gäller administrationen i övrigt har vi manuell bokföring, 
bara huvudboken över data. Vi konterar i stora drag, har ej spe
ciellt uppspaltad kontering. Vi kör alla inköp på ett konto, försälj
ning på ett osv." (Ekonomichef, Britt) 

Trots att dessa företag har en relativt sett väl utbyggd administrativ apparat 

för ekonomistyrning existerar inte någon motsvarande resurs som är unikt till
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skapad för den mer strategiskt inriktade planeringen. Både personella och admi

nistrativa resurser har operativ och ibland taktisk verksamhet som sina primära 

uppgifter och när investeringar förekommer i form av systemutveckling, rekry

tering och utbildning beaktas de behov och förutsättningar som den långsiktiga 

verksamheten ställer endast marginellt. Sammantaget visar sålunda materialet 

att resurserna är indirekta i förhållande till planering. 

11.2.3 Organisatoriska kannetecken 

Samtliga företag har en fast organisatorisk ram som fördelar ansvar och befo

genheter. Principerna för denna utformning följer det som med etablerade ter

mer benämnes linjeorganisation. Någon egentlig stabsverksamhet existerar inte 

även om ekonomifunktion får en framträdande och i vissa stycken självständig 

roll. Så kan fallet vara i samband med planeringsanknutna processer. Till skill

nad från mindre företag i allmänhet kan man här tala om förekomsten av flera 

hierarkiska nivåer. Så existerar åtminstone företagslednings-, funktionsled

nings- och arbetsledningsnivåer samt ett löntagarkollektiv. Denna struktur 

ställer i sin tur krav på kommunikationsmönstrets utseende. Informationskana

lerna finns formellt angivna och rutiner som reglerar order-och rapportvägar är 

utarbetade. 

Företagsledningen har en stark ställning inom denna formalistiska struktur och 

uppfyller i stor utsträckning de traditionella roller som denna normalt tillskri-

ves. Så omfattar VD-funktionen i huvudsak renodlade företagsledande uppgifter 

även om detta kompletteras med någon ansvarighetsställning inom en viss 

nyckelfunktion. Något deltagande från ledningen i löpande operativ verksamhet 

förekommer inte. 

Vidare har denna kategori av företag ett relativt sett väl utbyggt administrativt 

system uttryckt i en hög andel tjänstemän. Alla tre företag har en tjänste

mannaandel på omkring cirka 20 procent. Detta medför att ekonomistyrning och 

arbetsledning sker genom definierade befattningar vilket möjliggör att före

tagsledningen kan avlastas arbetsuppgifter som rör den löpande verksamheten. 
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Även det konkreta företagsledningsområdet har utvecklats till att i högre ut

sträckning stötta företagets VD. Så finns ett aktivt styrelsearbete, eller långt 

framskridna planer på att åstadkomma ett sådant, i dessa företag. Som exempel 

på ett upptäckt men inte realiserat behov av en mer kvalificerad styrelsefunk

tion kan träföretaget Agneta tjäna. Där består styrelsen idag enbart av deläga

re och de möten som hålls är mera av familjeträffskaraktär. Behovet av att få 

sparring för sina idéer uttrycks av företagets VD men i dagsläget är styrelsen 

inte rätt forum för detta. I stället har en ledningsgrupp växt fram internt i 

företaget som fått ta över denna viktiga funktion. Som VD uttrycker det: 

"Jag är själv inte främmande för att omorganisera styrelsen och 
få in någon extra kraft som kan tillföra nytt blod till styrelsen. 
Om vi inte haft ledningsgruppen skulle nog styrelsen sett något 
annorlunda ut idag. Trots allt är det styrelsens sak att fatta de 
beslut som gäller på sikt, de stora resonemangen." 

Agneta önskar härvid åstadkomma en vitalisering av styrelseorganet och detta 

måste ske genom extern rekrytering av kompetens. När styrelsens ledamöter 

som idag enbart rekryterats ur ägarkretsens familjer utan särskilda ytterligare 

kvalifikationskrav menar man att styrelsen lätt får en underordnad betydelse. 

Är företaget däremot ägt av annat företag eller organisation får styrelsen ofta 

en annan funktion. Den blir vanligtvis det instrument varmed den underlydande 

enheten styrs. Förhållandet kan exemplifieras med det kommunalägda träföre

taget Britt. Den grad av styrning som utövas från styrelsen är här stark. 

"Den har en oerhörd betydelse. Vi kan röra oss bara inom mycket 
snäva ramar. Den enda 'frihet' vi har är att göra mer prylar och 
göra företaget mer lönsamt. Att förändra saker och ting, som vi 
inom företaget anser är nödvändigt, går ej. Precis alla förslag som 
ställs från vår sida måste valsa runt ett par varv i styrelsen." 
(Planeringsansvarig) 

Sålunda ingriper styrelsen detaljmässigt i den löpande verksamheten medan 

däremot övergripande policyfrågor av långsiktig natur vanligen förbigås. De i 

företaget verksamma upplever denna form för styrning som missriktad och 
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menar att den till och med utgör en hämsko för de initiativ till strategiskt be

teende som trots allt finns internt i företaget. 

I verkstadsföretaget Doris utövar koncernledningen motsvarande styrning. Man 

kan dock här konstatera att dotterbolaget självt har en betydande grad av fri

het. Koncernledningen anger vissa strategiska, koncerngemensamma, ramar 

men inom dessa har dotterbolagen självstyre i vad man kan kalla taktiska frå

gor. 

"Den (Doris styrelse) har nog en tämligen begränsad funktion. 
Frågor av mer övergripande natur - policy frågor - är nog redan 
fattade. Det sker inget direkt kreativt arbete där men helt bety
delselös är den inte. Man fattar ju en hel del beslut om investe
ringar i styrelsen." (Ekonomichef) 

Trots vad som sagts om den relativt utvecklade organisationsstrukturen innebär 

inte detta att någon explicit planeringsorganisation existerar. Man har, av na

turliga skäl, byggt upp en indirekt planeringsorganisation utifrån de resurser 

som företaget förfogar över. Planeringens organisation bygger på inlånade med

lemmar dvs dessa tjänstgör huvudsakligen på andra befattningar men vid sidan 

av vad dessa kräver i form av arbetsuppgifter ansvaras även för planeringsarbe

tet. I så motto existerar en planeringsorganisation. Dess förekomst är sålunda i 

sig en marginell företeelse, men dess funktion i termer av handlande organ 

bygger på de formalitetsaspekter i fråga om rutiner, arbetssätt och arbetsin-

riktning som i övrigt kännetecknar företagen. 

11.3 Den reaktiva företagskaraktären 

11.3.1 Det sökande konceptet 

En försiktigt sökande strategi är ett genomgående drag som utmärker den kon-

ceptuella inställningen för vad som här benämnes reaktiva företag. Detta inne

bär inte ett helt öppet och över tiden kraftigt föränderligt koncept utan det 

valda verksamhetsområdet i stort är definierat genom branschtillhörighet, en 

viss produktinriktning o dylikt. Inom sådana relativt vida men över tiden be
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stående handlingsramar söker man kontinuerligt en produktbas som i någon 

bemärkelse är "skyddad". När ett hot - hårdnande konkurrens - uppträder reage

rar företaget genom att på nytt söka finna en ny smal nisch inom segmentet för 

att därigenom skapa förutsättning för fortsatt existens. 

Omorienteringen behöver inte i sig vara baserad på produktutveckling utan man 

finner även exempel på företag som genom motsvarande förändringar vad gäller 

marknad, försäljning och marknadsföring kan uppnå en mindre utsatt position. 

Det lilla träföretaget Carin har sedan ett halvsekel tillbaka en gammal familje

tradition att tillverka innemöbler i trä. Denna tradition kan därvid sägas ut

trycka företagets fasta grund samtidigt som den utgör en begränsning av synfäl

tet inom vilket tänkbara omorienteringar kan ske. Företagets VD formulerar sin 

planeringsuppfattning enligt följande: 

"Jag har ju den funktionen i firman att jag i stort får tänka lite 
framåt. Nu har jag ingen teknisk utbildning, men jag kan väl det 
mesta i fabriken... Allt som utvecklas i företaget har vi haft täck
ning för, så vi har inte behövt tänka hur det ska bli. Men nu när 
konjunkturen är sämre så har man väl blivit lite försiktigare. Men 
när det gäller produktutveckling så måste vi hänga med och göra 
grejor som är bra... Vi har varken för- eller efterkalkyl utan vi ser 
på marknaden hur det är." 

Som framgår utgör produkt-, produktions- och marknadsfrågor huvudingredien

serna i ledningens uppfattning om framförhållning. När det gäller produktinrikt

ningen har under senare år en omläggning skett vilken gått ut på att överge s k 

billighetsmodeller till förmån för ett gedignare och samtidigt dyrare sortiment. 

Detta kan ses som ett bland många tecken på att företagets strategi går ut på 

att koncentrera utvecklingsarbetet på den urgamla produktinriktningen och 

kontinuerligt utveckla dessa möbler med främsta syfte att stärka sin position i 

framställningsledet. Denna policy kommer också till uttryck i valet av avsätt

ningsteknik där förlitandet på gamla och inkörda kontakter är stor. Överhuvud

taget tycks VD:s återkommande fras "så länge det rullar så..." vara en god sam

manfattning av ledningsfilosofin i företaget. 
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I beklädnadsföretaget Hulda läggs grunden för företagets mer strategiska age

rande via ett aktivt styrelsearbete. Detta organ försöker därvidlag penetrera 

om nya moden, försäljningstekniker, varukombinationer o dyl är under fram

marsch medan det explicita planeringskonceptet är mer kortsiktigt med ett 

säsongmässigt perspektiv och med ekonomiaspekter som tyngdpunkt. Dessutom 

har de hot mot cityhandeln, orsakade av en framväxt av stora köpcentra utanför 

stadskärnan medfört bildandet av en cityförening där de tvä ägarna är aktiva. 

Genom denna förening har man marknadsfört värdet av ett levande stadscent

rum och denna föreningssamverkan i sig har inneburit att den egna verksam

heten integrerats i lokalsamhället. Man kan tala om ett gemensamt företags-

koncept bland dessa små cityföretag vilket bl a resulterat i ett samfällt ageran

de i mänga avseenden för att möta det stora yttre hotet. 

Även i detta företag sker pä produktsidan ständiga omprövningar av sortiments-

inriktningen. Vid sidan av detta naturliga förhållningssätt inom beklädnadsde

taljhandeln arbetar man också aktivt på att ständigt försöka förbättra sin kon

kurrenskraft. Detta har hittills resulterat i medlemsskap i branschanknuten 

kedjeorganisation samt bildandet av ortens cityförening. 

Livsmedelsföretaget Gerd som är anslutet men inte ägandemässigt kopplat till 

ICA menar att denna beroendesituation till överordnad organisation får åter

verkningar på företagets egen planeringssyn. Produkt- och verksamhetsinrikt

ningen är given genom sortimentet i sig och många övriga aktioner initieras och 

planeras uppifrån. Dock har detta företag en speciell särprägel vilken baseras 

på den gamla traditionen med egentillverkade charkuteriprodukter. Trots vissa 

negativa propåer från externt håll om den egna charkuteriverksamhetens exis

tensberättigande har man ändock valt att driva den vidare. Som skäl för en 

avveckling har anförts tveksam lönsamhetsutveckling samt att motsvarande 

produkter finns att tillgå via mer normala kanaler. Från företagets synvinkel 

har man emellertid inte samma syn utan här råder en fast övertygelse om att 

denna sidoverksamhet (lönsam eller ej) ger en uttalad särprägel och därmed 

även konkurrensfördelar. 
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I övrigt präglas konceptet av det förhållandet att en intim relation mellan före

taget och konsumenten råder och att detta samtidigt utgör en viktig källa att 

exploatera. Sålunda innebär detta att fenomen som serviceanda blir ett viktigt 

instrument för att nå en markerad profil som därmed stärker butikens attrak

tionskraft. 

Även Pallens mentala verksamhetsbas utmärkes av en stark bundenhet till en 

viss bransch. Trots företagets korta historia kan en träteknisk hantverkstradi

tion spåras långt tillbaka genom att delägarna präglats i en sådan miljö. Under 

det dryga decennium som företaget varit verksamt har basen för denna tradi

tion omhuldats och hållits levande vilket bl a kan spåras genom det förhållandet 

att flertalet av dagens produkter är identiska med de möbler som tillverkades 

under företagets startår. Förhållandet kan belysas av följande citat från före

tagets formgivare: 

"Jag har alltid försökt att arbeta efter en tidslös linje och undvika 
modesaker. Att hålla en linje som man kan fortsätta med, inte 
tillverka så mycket, men försöka göra de produkter som tillverkas 
bra och ändamålsenliga. Bakom den filosofin ligger, som jag ser 
det, ett av våra största problem i samhället, nämligen överpro
duktionen. Det finns alltför mycket varor på marknaden. Man 
skulle kunna rensa bort 3/4 av dessa som egentligen inte har något 
existensberättigande, de bara tynger ner människan... Man gör 
grejor som människor köper och dessa håller livet ut. På det 
sättet behövs det inte så mycket prylar. Visserligen blir dom i 
köpögonblicket tre gånger så dyra, men i längden så blir det inte 
dyrt. Slår man ut det över 20 år så är vår trädgårdsmöbel billig 
jämfört med att köpa fslit och släng1 och byta flera gånger på den 
tiden och aldrig ha något som är riktigt bra." 

Samtliga tre ägare uttrycker affärsidén som att tillverka utemöbler av trä och 

av mycket hög kvalitet. Denna, till stor del, inåtvända affärsidé har varit så 

markerad, och genom formgivaren omhuldad, att till och med synpunkter från 

övrig personal på uppenbara produktionsmässigt klumpiga detaljutformningar 

endast med mycket starkt motstånd har vunnit gehör. Denna situation av trög

het har varit ännu mer påtaglig när signaler från marknaden om produktut

veckling och -modifiering har upptäckts. Detta senare förhållande har blivit 

alltmer märkbart sedan marknadsfunktionen knutits närmare till företaget. 
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Marknadspersonen har ej inom företaget kunnat vidareföra de impulser denne 

erhållit som resultat av sina intima kundkontakter. 

"Vi upplever kravet från kunderna på nya fräscha produkter som 
betungande. Har man gjort en stol som man sitter bra i, som är 
lätt att tillverka och förpacka, frågar man sig: Varför göra om 
den? Nu provar man på alla sätt att hitta nya modeller för att få 
ett nytt utbud på marknaden och klösa åt sig en marknadsbit." 
(VD) 

Företagets traditionsbundna marknadssyn har inneburit att den information som 

via direkta marknadskopplingar har tillförts organisationen inte gett upphov till 

tillräckliga responser i termer av produktutveckling, marknadsanpassning etc. 

"Det är främst trämänniskor som jobbar här. Dom kan detta 
mycket bra. Det är inte deras sak egentligen att bestämma vad 
marknaden ska efterfråga, utan det som efterfrågas är det som 
går att sälja om man tillverkar det... Om man inte är vaken och 
lyssnar på vad som efterfrågas är risken väldigt stor att man snart 
blir akterseglad. Sedan finns det andra som tar över den markna
den... Den stora belastningen som jag ser det är att det tar för 
lång tid. När vi har kommit till skott då har kanske tåget gått." 
(MF-befattning) 

Något egentligt alternativ till denna affärsidé, att tillverka en viss typ av möb

ler, har aldrig blommat upp. Ägargruppen, inklusive kommunens representant, 

har också kontinuerligt förstärkt denna etablerade filosofi och när marknaden 

reagerat och därmed en försäljningsnedgång registrerats har motåtgärder i form 

av produktivitetshöjande insatser vidtagits. Dessutom har sådana tillfälliga 

nedgångar kunnat mötas med kortare legoarbeten. 

Som framgått ovan visar konceptet tydligt på grundattityder och -värderingar 

som i första hand kan förknippas med företagande i allmänhet. Produkternas 

meningsfullhet och praktiska användbarhet vill man ha som ledstjärna i allt det 

man företar sig. Detta har förkroppsligats i vissa specifika produktgrupper som 

ökapat företagets egenart. Marknaden har också accepterat och berömt produk

terna på dessa premisser men också ställt sig tveksam till om det finns möjlig
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heter att kombinera företagets etiskt inriktade produktpolicy med de kommer

siella spelregler som gäller. 

Dock har företaget hållit kvar sin inriktning och mera betraktat marknadsmeka

nismerna och deras signaler som kommersiell prostitution. Den självtillfreds

ställelse i att tillverka en omvittnat god produkt har likaså medfört att dessa i 

de flesta avseenden fått föra sin egen talan. Man har inte ansett att moderna 

marknadsföringstekniker har varit nödvändiga insatser för att stödja och bygga 

upp den redan självklara "aura" som utmärker produkterna. 

Den extrema bundenheten och tilltron till existerande sortiment har samtidigt 

inneburit att andra potentiella möjligheter har utestängts eller långsamt fått 

förtvina. Bl a finns det en särpräglad teknologisk kompetens vad gäller tryckim-

pregnering av virke, komponenttillverkning på legobasis samt att utveckla nya 

produkter inom andra användningsområden eller med alternativa materialkom

binationer. 

I takt med att företagets ekonomiska situation blivit allt mer besvärlig har 

krafter kommit i rörelse som i många avseenden syftat till en förutsättningslös 

prövning av befintlig och tänkbar framtida inriktning. Olika handlingar för att 

bibringa organisationen nya övergripande koncept har kommit fram men detta 

har fortfarande skett inom ramen för det etablerade förhållningssättet. Man har 

inte förmått att på kort sikt ändra rådande koncept. Dock har processen resul

terat i att ett antal frön till nya verksamhetsidéer har kunnat växa upp och 

ersätta/komplettera nu existerande bärande idéer. 

11.3.2 Basorienterade resurser 

Resurserna som dessa företag förfogar över har en inriktning och funktion som i 

första hand syftar till att uppfylla de behov som en basal ekonomistyrning 

ställer. Den egna resursuppsättningen är emellertid inte tillräckligt utbyggd för 

att ensam kunna fullgöra de erforderliga uppgifter som uppställts utan vanligt

vis har externa organ anlitats i relativt hög utsträckning för att därigenom fylla 

upp de luckor som finns i företagens egen kompetens. 



292 

Redovisningen utgör ryggraden i företagens ekonomisystem där den löpande 

registreringen av händelser sker via egna resurser. Systemen härför är manuella 

och enkla till sin karaktär och kräver därför inga högre kvalifikationer. Inget av 

företagen upplever enkelheten i egna system som en hämsko utan man ser dessa 

som fullt tillräckliga. 

"Jag har en svåger som tidigare varit kamrer här men han är pen
sionerad nu. I hans ställe har vi nu en kontorsanställd som tagit 
över sysslan. Ibland har min syster ryckt in och hjälpt till. Inga 
problem pä den här sidan." (VD, Carin) 

Pä motsvarande sätt har ekonomifunktionen i Pallen fungerat. Även om man i 

dagsläget är på väg att ta steget mot ett mer utvecklat handhavande av den 

löpande ekonomistyrningen. 

"En framtida utveckling av ekonomifunktionen bör innebära att 
inriktningen mot specifika ekonomiska rutiner stärks. Våra system 
för kontroll av kostnader - kalkylering - har till dags dato behand
lats styvmoderligt. Detta kan man kosta på sig när produkterna 
säljer sig själva och marknaden tar allt som produceras. I dagens 
konkurrensläge är dock detta ogörligt." (Styrelseledamot, Pallen) 

En komplettering av redovisningsorganisationen har dock vidtagits i samtliga 

företag genom att man i hög utsträckning anlitar externa organ. Den kompetens 

som därvid sökes och erhålls rör de förädlande inslagen i ekonomistyrning som 

bokslutsarbete, analys- och uppföljningsarbete. Genom denna situation får bok

föringsbyrån, revisorn eller motsvarande en betydelsefull position när den lö

pande verksamheten utvärderas. 

"Vi hade tidigare redovisningsbyrå X men det var en passiv service 
som de erbjöd. De ringde och erfordrade papper som ett annat 
multiföretag. Vi ville ha en revisor som tog aktiv del i verksam
heten, som kom och tog oss i örat och sa att det där, och det där, 
måste ni åtgärda. Av den anledningen bytte vi byrå och har nu 
fått en som motsvarar våra förväntningar." (Ekonomiansvarig, 
Pallen) 

Utbyggnaden av det ekonomiska styrsystemet till att även omfatta budgetering 

följer samma mönster som karaktäriserar redovisningens organisation. Förut
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sättningen för processen att driva kortsiktig planering vilar i än högre grad pä 

det till företaget kopplade externa resursorganet. Modellkonstruktionen för 

budgetsystem och budgetstommar föreläggs det enskilda företaget och man har 

bara att fylla i desamma. Även uppföljningsrutinerna sker "automatiskt" via det 

anlitade serviceföretaget. 

För ett av serviceföretagen (Gerd) baseras den externt inriktade budgetkopp

lingen på det förhållandet att man är ansluten till en överordnad branschspeci

fik kedja. Denna organisation stöttar sina medlemsföretag och följande citat 

kan illustrera förhållandet. 

"Utifrån den kunskap vi har (i statistikform) från föregående år så 
upprättar vi en budget där vi också försöker inkalkylera infla-
tionsnivån kommande år. Sedan är det upp till den enskilda buti
ken att bedöma hur stor marknadsandel han kan ta ytterligare 
eller kan komma att tappa. Dessutom går vi igenom personalsidan 
vilket är den stora kostnaden här. Resten av kostnaden plockar vi 
ihop här (på kontoret) själva och sedan presenterar vi hur budge
ten kommer att se ut. Sedan får butikschefen möjlighet att disku
tera hela bilden med oss." (Ekonomichef i en större kedjeorganisa
tion inom detaljhandeln) 

Företag som här benämns reaktiva satsar relativt sett mindre på en egen admi

nistration. Man har i allmänhet bedömt att det är billigare och i övrigt en bätt

re lösning att köpa etablerad kunskap, dokumenterad i färdiga systempaket för 

ekonomistyrning. Själva tar man på sig rollen att förse dessa system med data 

via de grundrutiner som handhas internt. Man har därmed potentiella möjlighe

ter att få tillgång till utvecklade styrsystem till en för företaget ringa investe

ringskostnad. Problemet ligger inte primärt på systemens utformning utan på 

företagens egen mottagarkapacitet. De kompetenskrav som bassystemen förut

sätter kan i de flesta fall inte uppfyllas för att företagen ska kunna tillgodogöra 

sig den information i termer av boksluts- och budgetanalyser som trots allt 

ingår i de tjänster som externt inhandlas. 
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11.3.3 Individbaserad organisation 

I allmänhet är organisationsstrukturen relativt enkel där antalet hierarkiska 

nivåer är få. För vissa företag är det rent av frågan om en helt platt struktur 

där anställda och ledning arbetar "sida vid sida". I andra situationer är en hie

rarkisk topografi synlig, dock är det tillämpligt att beskriva organisationen i 

termer av en tillplattad pyramid. 

Organisationen i sig styrs i mycket liten utsträckning av formella system inne

hållande regler och fastställda rutiner. I stället bygger funktionssättet på infor-

malitet och en utvecklad förmåga till improvisation. Det innebär inte att orga

nisationen i stort fungerar på ett kaotiskt sätt utan i botten ligger en nödvändig 

arbets- och ansvarsfördelning. Däremot är sättet på vilket enskilda befattnings

havare löser sina arbetsuppgifter oreglerat. 

I förlängningen innebär detta "fria" arbetssätt att individen är viktigare än 

befattningen. Med detta skall förstås att det blir individens egenskaper som ger 

befattningen innehåll. Tydligast kommer detta till uttryck när företagets led

ningsfunktion studeras. Ledningsfunktionen präglas markant av individuella 

karaktäristika vilket ofta ej överensstämmer med traditionella uppfattningar 

om vad företagsledning är eller bör vara. 

Företagen kännetecknas sålunda av att regler och rutiner som omgärdar organi

sationsstrukturen är svaga och informella. Stabiliteten i handlandet måste alltså 

bygga på enskilda individers egenskaper och företagets ledning blir det naturliga 

nav kring vilket det mesta kretsar. Frånvaron av reglerade roller i form av 

befattningar, låg facklig aktivitetsnivå, ägande intimt knutet till ledning etc 

medför vanligen att ägarna/ledningen blir ett dominerande maktcentrum. Dess 

uppgift kan därvid ses som att sammanhålla den informellt och "fritt" präglade 

organisationen. 

Den organisationstyp som här är aktuell kan sägas utgöra motpolen till en tradi

tionell byråkrati. I stället för att organisationen i sig innehar stabilitet genom 
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regler och föreskrifter är det här sä att individen i många avseenden själv ska

par de organisatoriska betingelserna för verksamheten. 

Företagsledaren har en något annorlunda situation i dessa företag än vad som i 

allmänhet brukar förknippas med en sådan befattning. En mångfald av lednings-

och beslutsfunktioner är koncentrerade till ett fåtal personer vilket medför att 

förekomsten av multifunktionella befattningar är vanlig. Fenomenet att en 

person handhar flertalet funktioner faller tillbaka på den låga andelen tjänste

män, en informell organisation för produktionsledning m m. Företagens ledare 

blir därigenom en naturlig replipunkt i beslutsfrågor på alla nivåer. Detta visar 

sig inte minst genom att VD i samtliga företag som tillhör denna grupp förutom 

övergripande ledningsfrågor även är inlemmad i någon arbetsledande admini

strativ eller produktionsorienterad funktion. 

Synen på rollen som företagsledare redovisas av VD i träföretaget Carin på 

följande sätt: 

"Jag är samordnare för vårt företag. Så har jag en del viktiga 
inköp att sköta och jag får kanske fungera som verkmästare ibland 
också, både direktör och springpojke. Det är ju så i ett familje
företag att här hjälps vi åt." 

Arbetsorganisationen för denna kategori av företag har en flexibel prägel. De 

omställningar som krävs vid produktionsomläggningar eller produktionsstör

ningar (t ex frånvaro) löses på ett smidigt sätt oftast av arbetarkollektivet 

själva. Dock regleras verksamheten informellt genom att outtalade normer 

råder. En god bild av detta förhållande återges av företagsledaren i Carin. 

"Några speciella ledarposter har vi faktiskt inte. Vi kan dela ut 
arbetsuppgifterna för 14 dagar upp till en månad om så vore. Var 
och en står med varierade jobb och dom vet precis vad som skall 
göras. Så länge vi har denna produktionen så behöver vi inte vara 
mer flexibla än att dom har de jobb som de brukar ha. Grabbarna 
är rätt noga med det också för dom vill inte att andra ska ta deras 
jobb." 
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Tidigare har framgått att ett vanligt sätt att knyta till sig kompetens är genom 

rekrytering av externa styrelseledamöter. I enlighet med beteendet i övrigt där 

inslaget av resurskomplettering utifrån är relativt stort borde detta också åter

speglas i styrelsesammansättningen för de reaktiva företagen. Så är också fallet 

bland två av företagen, Pallen och Hulda, vilka uttrycker positiva erfarenheter 

med denna lösning. 

"Vi har dels en styrelseledamot som är verksam i samma bransch 
som vi själva och han betyder mycket för oss i rent praktiska 
frågor men också i strategiska. Sedan har vi en reklamman som 
har goda synpunkter på hur man ska lägga upp en försäljningsstra
tegi. Dom har således en mycket stor betydelse." (VD, Bekläd
nadsföretaget Hulda) 

"Vi har en fantastisk styrelse. Dom externa har ju ett helt annat 
kunnande än vi. Jag är t ex alldeles borta när det gäller att be
döma ett bokslut medan X läser detta som katekesen. Det är bra 
med ett kunnande utöver vad ägarna har." (VD, Pallen) 

För de båda övriga företagen gäller att styrelsen är sammansatt av enbart fa

miljemedlemmar och att detta organ har en underordnad roll vad gäller före

tagens ledning. I träföretaget Carin har emellertid vissa åtgärder vidtagits för 

att inom familjen skapa en mer seriös inställning till styrelsearbetet genom att 

hålla regelbundna möten, protokollföra desamma etc. Detta har dock ännu inte 

resulterat i att styrelsens funktion som ledningsinstrument blivit mer påtaglig. 

Strategiskt inriktade planeringsprocesser existerar inte i traditionell bemärkel

se vilket också innebär att en organisatorisk ram för planering saknas. I och 

med att organisationsstrukturen i övrigt utmärkes av ett individanknutet sätt 

att lösa arbetsuppgifter och uppkomna problem blir den strategiska planeringen 

präglad av samma ansats. Planeringens utgångspunkt blir ofta ett uppkommet 

problem som samlar en eller flera berörda vilka arbetar fram en strategi för att 

undanröja det aktuella hindret. Vidare ligger det i sakens natur att planerings

processen därvid kännetecknas av diskontinuitet, dvs periodvis kan den vara 

vilande för att i ett senare skede bli påtagligt aktiv. 
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11.3.3.1 Organisatoriska förändringar i Pallen 

Det första decenniet av Pallens verksamhet kännetecknades av att i första hand 

produktionen och dess organisation stod i centrum för ledningens intresse. Detta 

var också nödvändigt eftersom man befann sig i ett uppbyggnadsskede. De indi

kationer på ett marknadsbehov av utemöbler i trä som man tidigare bl a via 

kontakter med företrädare för fackpress, fått visade sig stämma och den volym 

som kunde produceras kunde också försäljas. 

Från företagsledningens sida ägnades merparten av ansträngningarna åt att 

tillverka produkterna. Just den sidan av företagandet var också företagsleda

rens starka sida, dels på grund av tidigare erfarenhet och orientering, dels be

roende på att denne hade ett äkta intresse för problem och tekniska lösningar 

kring produktionsfrågor. De övriga delägarna hade samma inriktning, formgi

varen med sin känsla och kärlek till vidare- och nyskapande, styrelseordföran

den med sitt erkända intresse och kunskap för allmänt kontaktskapande och PR-

inriktad verksamhet. Ingen av ägarna var egentligen intresserad av organisation 

i sig. Det innebar inte att företaget saknade struktur utan en sådan växte fram 

ur de administrativa krav som produktionen och försäljningen ställde. 

Företagsledaren ägnade sin största kraft åt tillverkning och produktutveckling 

och vidare låg en del inköpsaktiviteter och kundkontakter på denne. Administra

tionen i Övrigt rörde ekonomi, försäljning, kundkontakter, utleveranser, vissa 

inköp, löner m m, och ombesörjdes av två personer, en ekonomiansvarig och en 

kontorist. Arbetsuppgifternas fördelning dem emellan var många gånger flytan

de. Arbetet var uteslutande operativt inriktat och mer budgetbaserade proces

ser kom att bli av underordnad natur. Eftersom den egentliga försäljningen låg 

utanför företaget vid denna tid kom denna funktion endast till en viss del att bli 

integrerad i företagets organisation. Produktionen var organiserad stationsvis 

utifrån produktkomponenternas bearbetningsstadier. Personalen fördelades på 

dessa stationer efter behov. Endast undantagsvis fanns fasta produktionsbefatt

ningar. 
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Kontakterna mellan medarbetarna skedde frekvent och uppkomna problem lös

tes vartefter de uppstod. Allt i en mycket informell anda. Efterhand som före

taget växte och nådde en viss "stabil" nivå började vissa organisatoriska pro

blem att uppstå. Produktionsprocessen behövde bli effektivare, dels på grund av 

vidden i produktsortimentet, dels genom att längre serier började krävas. Kra

vet på mer planerad tillverkning blev akut. Samtidigt tilltog behovet av intern 

kontroll av produktionsprocessen i kostnadstermer. Produktkalkyler, kostnads

fördelning, kontroll/uppföljning m m, syntes nödvändiga varför en utveckling av 

ekonomistyrsystemet måste ske. I förlängningen av detta växte behovet fram 

att budgetmässigt söka åskådliggöra företagets framtida utveckling givet vissa 

förutsättningar. Allt detta tillsammans innebar att krav på nya administrativa 

processer växte fram. 

För företagsledningen, där förutom VD även styrelsen inkluderas, gällde det att 

axla en ny typ av uppgifter där tillverkningsfrågor måste träda tillbaka för ett 

mer administrativt inriktade arbete. Företagets situation vid denna tidpunkt 

kan uttryckas som en ledarskapskris där den "kreativa fasen" i företagets liv 

sökte ersättas av det "direkta ledarskapets fas". För Pallens del föddes nu 

successivt olika förslag till förbättringar av rutiner, t ex kalkylrutiner, produk

tionsrutiner, budget- och uppföljningsrutiner, vilka arbetades fram parallellt 

med andra organisatoriska förändringar. Utgångspunkten för organisationsför

ändringarna var att försöka inordna alla separata "reformer" inom den helhets

ansats som tidigare beskrivits. 

De förslag på lösningar på de administrativa problem som existerade bedömdes 

av alla i organisationen som rimliga och önskvärda, varför man kunde förvänta 

sig att konkreta förändringsprocesser skulle ta fart. Så skedde emellertid inte i 

någon nämnvärd utsträckning, åtminstone inte på kort sikt, utan endast lång

samt och marginellt började företaget ändra sin struktur. Processerna var tre

vande och osäkerheten stor. Efterhand började dock vissa händelser yttra sig 

vilka indikerade att en ny organisationsstruktur började ta form. Så g ick organi

sationen mot en fastare struktur med mer specialiserade arbetsuppgifter för 

olika befattningshavare och där produktionen och den marknadsförande verk

samheten blev mer åtskilda. Dock resulterade det ofta inte i någon distinkt 
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"nyordning" utan befattningshavarna "tredskades" i sina nya roller. Konkreta 

och av alla vidimerade som betydelsefulla administrativa och informationsinrik-

tade processer kom fortfarande i skymundan för de tidigare "normala" hand-

lingsinriktade och påtagliga dag-till-dag aktiviteterna och förutsättningarna för 

mer långsiktiga och framtidsinriktade processer var fortfarande magra. Inte 

heller styr- och kontrollprocesserna i övrigt växte ut och fick någon påtaglig 

effekt. 

Den primära anledningen till att organisationsförändringen fick detta trevande 

och långsamma förlopp var att det gamla organisationsbeteendet användes som 

instrument för att åstadkomma ett nytt förhållningssätt. De tidigare informella 

och spontana kontakterna mellan företagspersonalen överhuvudtaget blev den 

grund på vilken steget över till det nya skulle baseras. 

11.4 Den entreprenöriella företagskaraktären 

11.4.1 Det visionära konceptet 

Tvätteriet Inga har utvecklat en affärsidé att tillhandahålla tjänster inom ar-

betshygienområdet. Detta har också varit inriktningen under i stort sett hela 

företagets livstid men idag råder ett helt annat förhållningssätt till marknaden 

och internt i företaget jämfört med tio år tillbaka i tiden. Företagsledaren 

uttrycker sin allmänna uppfattning om planering så här: 

"Om vi talar om kapacitetsplanering - teknisk planering - i tvätte
riet, då är det ju att försöka bedöma vilka behov man kommer att 
ha inom en icke alltför avlägsen framtid. Och då försöka finna den 
bästa och den mest lämpade utrustningen för det och sen skaffa 
den. Det finns en annan typ av planering som kanske är mera ... 
filosofisk, och det är marknadsplanering på sikt. Hur kommer 
marknaden att se ut, vad kommer att hända. Det kan du knappast 
sätta dig ner och rita linjer om, utan det är väl lite grand av att 
blöta fingret och stoppa upp och känna av klimatet. "Även att tala 
med goda vänner, kollegor och kunder, lyssna på deras inställning 
och skapa sig en liten bild av vad man tror om framtiden. Vad vi 
håller på med nu är ju egentligen historia, det vet vi ju hur det 
fungerar. Men hur ser det ut här 1984-85? Har vi fria arbetskläder 
på marknaden då? Det är dom frågeställningarna det handlar om... 
Planering är också samtal med människor i företaget, att lyssna 
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till deras uppfattningar och synpunkter och väva ihop detta till ett 
handlingsbeslut så småningom." 

Uppenbarligen ser företagsledaren ett stort värde i den mentala sidan av plane

ring. Begrepp och satser som "filosofi" och "att se bortom det möjliga" åter

kommer med jämna mellanrum. Han menar också att häri ligger planeringens 

substans och vad han kallar teknisk planering ingår inte i dennes planeringsdefi

nition utan detta senare kan snarare ses som en styr- och kontrollfråga. Dock 

anses inte budgetering, kapacitetsplanering o dyl som onödig, sådan behövs men 

för att denna skall bli lyckad måste ett visst förhållningssätt råda. 

"Jag är principiellt stor motståndare till budgets. Jag har tyvärr 
väldigt ofta träffat människor som har varit totalstyrda av bud
gets. Det är som att springa in i en vägg. Det kvittar hur bra det 
du kommer och erbjuder är, de säger bara att det finns tyvärr inte 
utrymme i vår budget. Det har blivit någon slags helig ko i företag 
att man skall hålla budgets till varje pris...." 

Företagsledaren ser alltså ett antal avigsidor med alltför formella administrati

va system. Dessa kan om de används fel bli en hämsko för företaget. Visserligen 

kan styrbarheten öka, men då på bekostnad av initiativkraft och lättrörlighet. 

VD tillägger också: 

"Jag inser att budgeten i sig är ett utmärkt styrmedel, om den an
vänds som den ska." 

För Elisabets del kan konceptet ses som förankrat i två olika verksamhetsinrikt

ningar. Den första av dessa svarar i normalfallet för cirka halva omsättningen 

där en "fast" koppling mellan företag och beställare råder. I marknadstermer 

kan denna verksamhet betecknas som stabil och oföränderlig över tiden. Den 

andra delen av verksamheten baseras på ett koncept som bärs upp av en överty

gelse om att nya och spännande inriktningar är möjliga att förverkliga. Mot 

bakgrund av företagets storlek, dess behov av resursinvesteringar, konkurrens 

med multinationella företag o dyl, kan det vara lätt att karaktärisera detta 

senare delkoncept i termer av orealistiska drömmar, djärvhet, dumdristighet 

och riskbenägenhet. Detta är också den allmänna upplevelsen bland företagets 
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fackliga representanter. Från företagsledningens sida älskas och omhuldas 

denna senare, djärva, inriktning vilken därvid också utgör den egentliga driv

kraften för deras engagemang. Den stabila och säkra verksamhetsfilosofin över-

låtes av ledningen till tjänstemannanivån. 

Policyn i företaget är att man, även om en stororder kommer in, alltid skall ha 

plats för verksamheten som är baserad på tjänsteefterfrågan. Den vara som 

företaget har att erbjuda är know-how inom järnkonstruktionsområdet samt 

resurser att utföra detta arbete. Situationen beskrivs genom följande uttalande: 

"Får vi en stor order och planerar efter den, då har vi möjlighet 
att även klara andra jobb. Vi har en konstant orderingång från 
olika håll, men vi vet aldrig vilken typ. Vi kan inte på grund av en 
stor order spola alla våra ordinära kunder. Därför måste vi pla
nera så att vi har möjlighet att ta våra normala kunders inhopp... 
Detta är inte riktigt den traditionella typen av långsiktig plane
ring förmodar jag. En sådan har jag konstaterat att jag inte har 
någon som helt glädje av. Den har spruckit kapitalt varje gång." 
(VD, Elisabet) 

Att ett förlitande på ett mindre antal stora kunder får effekter på planerings-

tänkandet framgår av den situation som råder för verkstadsföretaget Frida. 

Konceptet uppvisar här starka inslag av uppgivenhet och man menar att strate

gisk planering är orealistisk eftersom man "är helt i händerna på dem" (dvs de 

stora företagen). Man säger sig sakna möjlighet att själv påverka avsättningen 

för huvudprodukten genom att denna tillverkas på licens. Detta gör att voly

merna bestäms utanför företaget. Som tidigare nämnts är en bärande idé också 

att alltid kunna ta mellanarbeten vars omfattning och tidsmässiga inplacering 

per definition "alltid ligger utanför det planeringsbara". Sammantaget erhålles 

en bild av företaget Frida som innehåller starkt negativa känslor inför fenome

net planering. Ledningen upplever omvärlden som hotande, nyckfull och oform

bar vilket leder till att planeringens värde och uppgifter endast kan komma till 

användning för kortsiktiga och produktivitetsförbättrande insatser för ett före

tag som lever i en dylik situation. 

"Vi hade tidigare den ambitionen att vi skulle planera ordentligt. 
Vi hade planeringstavla, vi satte in kopior av order och kollade 
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upp vecka för vecka, men det visade sig att det höll inte av det 
skälet att vi har sådan tillverkning så dom kan ringa om fem 
minuter och säga att nu måste ni faan i mej sticka emellan med 
detta och skjuta på någonting annat. Och det gör att det fungerar 
inte riktigt. Men så länge inte rörelsen har större omfattning än 
vad vi har idag så kan man överblicka den på sina tio fingrar. Vi 
tittar i orderboken varje dag och ser precis vad som ska gå denna 
vecka osv. Vi har inga problem med planeringen som det ser ut 
idag. Men hade företaget varit större hade det inte fungerat. Då 
hade vi fått lägga upp det på annat sätt. Samtidigt hade man inte 
kunnat acceptera s k mellanarbeten. Men det är det som är vår 
styrka många gånger. Vi har fått mycket arbete genom att vi 
hållit service - det kan vara en maskin som gått sönder, så ska 
man ha en reservdel, men maskinen är gammal så reservdelen 
tillverkas inte mer, vi vet hur den ser ut och vi får tillverka en 
och skicka den på kvällen." (VD, Frida) 

Som en av företagets starka sidor anförs sålunda flexibiliteten, förmågan att ta 

s k mellanarbeten. Detta måste alltid få förekomma och man går så långt att 

serieproduktionen får brytas för att ge denna service. Flexibiliteten bygger 

alltså på att all produktion går att avbryta, inte på resursernas delbarheter. 

Planeringen vilar dock inte på denna filosofi utan detta betraktas som en nöd

vändighet, en naturlag som bara finns. Den planering som då prioriteras blir den 

produktions-och ekonomiinriktade. Om sin uppgift vad gäller planering säger 

VD: 

"Den ekonomiska planeringen, följa upp lönsamheten, följa upp 
kalkyler, se till så att arbetet flyter. Sedan har jag en duktig med
arbetare som sköter produktionen. Gemensamt gör vi upp listor på 
material som skall köpas. Ibland beställer han, ibland jag. Prickar 
av det så att det kommer hem i tid, och följer upp det hela så att 
det flyter. Personligen ser jag som mina viktigaste uppgifter att 
se t ill så att produktionen flyter och att sköta ekonomin." 

I likhet med företaget Elisabet kan här en dualism i konceptet spåras. Dels 

ligger en väsentlig del av företagets verksamhet på ett opåverkbart plan efter

som man själva inte kan påverka volymer och marknaden. Detta ger därvid 

upphov till att planeringen inte är ett realistiskt instrument för att i något 

avseende förbättra företagets situation därvidlag. Det alternativa konceptet 

innebär en total öppenhet gentemot omgivningen för att därigenom kunna ab

sorbera kortare legojobb. Deras benämning, mellanarbeten, på dessa "produkter" 
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illustrerar den syn som finns, dvs något som styckar sönder en önskvärd konti

nuerlig serieproduktion. Genom denna syn att mellanarbeten är "något nödvän

digt ont" är man passiv i exploateringen av den potential till flexibelt beteende 

som implicit ändock förefinns i företaget. 

Samtliga företag har en övergripande syn på verksamheten som tar fasta på att 

tillgodose ett brett spektrum av tjänsteorienterade produkter. Utmaningarna 

och drivkrafterna ligger i att tillgodose den ytterst varierande efterfrågan inom 

en brett definierad handlingsmiljö. Tvätteriet Inga uttrycker sin verksamhetssyn 

på följande sätt: 

"Vår produkt är att lösa ett serviceproblem. Tvätta kan vem som 
helst göra." 

Gemensamt för företagen gäller således att produkten baseras kring förmågan 

att svara upp emot den mångfacetterade efterfrågan som råder. Ett kontrakt 

eller en order specificerar "produkten" och denna har stora olikheter vad gäller 

innehåll, arbetsinsats och tidsomfång. Situationen kan beskrivas som ett stän

digt växlande mellan underleverantörs-, entreprenadföretags- och egentillver-

karrollen. Det gör att produktionen blir mycket varierad över tiden. För verk

stadsföretaget Elisabets del kan sålunda under vissa perioder en större del av 

arbetsstyrkan ligga ute på monteringsuppdrag medan nästa period innebär en 

samlad ansträngning att ta fram en beställd produkt i fabriken. 

Planeringsfilosofin bygger på att nödvändiga ögonblicksanpassningar skall kunna 

företas. Det förutsätter att strukturen och de administrativa styrsystemen är 

av sådan karaktär att dessa inte omöjliggör ett sådant beteende. De mer lång

siktiga utblickarna sker på ett mer informellt och visionärt sätt vilka kan sägas 

syfta till "mentala upptäcktsfärder". 

11.4.2 Sammanhållande resurser 

Som avslutningsvis berördes i föregående avsnitt förutsätter ett s k visionärt 

koncept att den operativa verksamheten har en sådan prägel att man härvid kan 
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tala om självreglerande system. Det är en nödvändighet att ledningen kan och 

har möjlighet att frigöra sig från den löpande verksamhetens bojor. För företa

get Elisabet har denna problematik lösts genom decentralisering vilket innebär 

att tjänstemannanivån har ett totalansvar för den serviceinriktade basverksam

heten. En motsvarande organisatorisk lösning kännetecknar också tvätteriet 

Inga där en decentralisering av ansvaret vad gäller funktionerna produktion, 

transporter, kundtjänst och ekonomiadministration har vidtagits. 

"Det som ligger på min sida är att via de nationella och interna
tionella kontakter jag har i branschen kolla nya produkter, nya 
idéer, impulser överhuvudtaget, teknisk utveckling på maskinsidan 
osv. Det betyder att jag släppt vissa bitar och fått tid att ta tag i 
andra som känns angelägna framöver." (VD, Inga) 

Ser man mer konkret på resurser som dessa företag byggt upp visar det sig att 

redovisningssystemet är internt baserat. Visserligen skiljer sig utvecklingsnivån 

mellan företagen där tvätteriet har gått ett steg längre än de båda övriga. Un

der de senaste åren har Inga arbetat fram rationella system för att hantera de 

administrativt betungande uppgifterna. Sådana är stödsystem för kundrutiner, 

planering av transportflödet och fakturering. Redovisningen i sig har också 

genomgått motsvarande översyn vilket innebär att alla rutiner av denna art idag 

är integrerade i ett internt uppbyggt datoriserat system. 

De båda andra företagen arbetar även de med helt interna administrativa sys

tem dock med den skillnaden att dessa hanteras manuellt. Man har här inte 

utvecklat system utöver en nivå som motsvarar en basförsörjning av styr- och 

kontrollinformation. 

Företagens kopplingar till externa resursorgan är sporadiska och inriktade mot 

mer specifika förhållanden. Så står man ofta i intim kontakt med banken eller 

med andra kreditinstitut. Likviditeten är en av de viktigaste funktioner som 

man på detta sätt söker hålla kontroll över. 

"Vad gäller den ekonomiska planeringen är det väsentligaste där, 
liksom för oss alla företagare, likviditeten. Här har vi infört ett 
system så att jag varje vecka får en rapport där det framgår 
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vilken likviditet vi har. Om vi får en stororder gör vi sä att när vi 
tecknar denna så kan vi inte göra på annat sätt än att vi måste få 
en del betalt i förskott - minst 10 procent om det gäller ett stort 
jobb. Vidare samarbetar vi med vår bank och investeringsbanken, 
och tror dom på vårt projekt så går dom in och hjälper oss." (VD, 
Elisabet) 

En likartad situation beskrivs även av Frida. 

"Ekonomin är lite knepig idag. Vi ser t ex via listor från banken 
hur mycket pengar vi behöver om två-tre månader. Genom detta 
vet vi på ett tidigt stadium hur läget blir och då kan vi tala med 
banken och fixa ett tillfälligt lån. T ex som det är idag; om det 
visar sig att vi skall göra 20 sådana här maskiner, vilket efter 
våra förhållanden är ett stort arbete och samtidigt rör sig om 
stora pengar. Innan leveransen går ut har vi dels finansierat mate
rialet, dels finansierat alla övriga kostnader. Innan vi får betalt 
hinner det gå ett halvt år. Under uppbyggnadstiden blir man så
lunda ej likvid. Då får man vidtala banken och då ordnar det sig 
alltid.". (VD, Frida) 

De taktiskt inriktade planeringssystem som återfinns i dessa företag har inte 

samma utvecklingsnivå sett i relation till de operativa bassystemen. Budgetar

betet kännetecknas av att några enstaka funktioner inbegripes och att arbetet 

präglas av betydande inslag av informalitet. Skriftliga budgetar tas fram för 

nyckelområden som resultat, balans och likviditet. Därutöver kan enstaka större 

investeringsprojekt vara föremål för en sådan behandling. Även det sätt varpå 

framtaget underlag används utmärkes av inaktivitet vilket understryker den 

underordnade roll som sådana instrument har för styrning. 

Sammanfattningsvis karaktäriseras resursuppbyggnaden för denna grupp av 

företag av att man prioriterar bassystem för informationshantering med den 

operativa verksamheten i centrum. Inställningen att planeringsföreteelsen är en 

i första hand mental och kreativ process har fått återverkningar på så sätt att 

resurser och system för traditionell budgetering och planering ej ansetts nöd

vändiga. Operativsystemens syfte är således i huvudsak inriktade på att åstad

komma nödvändiga organisatoriska rambetingelser som krävs för att anskaffa, 

omvandla och avsätta produkterna. 
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11.4.3 Differentierad organisation 

Strukturellt kännetecknas dessa företag av en tydlig uppgiftsorientering som 

genom decentralisering anger ansvar och befogenheter. Ett genomgående drag 

därvidlag är att ramar skapats så att den löpande verksamheten i det närmaste 

sköter sig själv utan inblandning från företagsledningen. Detta självgående sys

tem har åstadkommits genom en medveten decentralisering av alla funktioner 

som inte har strategiska implikationer. Ingen av de decentraliserade funktioner

na är den andre överordnad utan kan anses ha samma organisatoriska status. 

Ansvaret för respektive funktion åvilar en tjänsteman eller motsvarande. 

Relativt fristående från denna organisatoriska bas fungerar företagsledningen. 

Förutom att denna har en allmän övervakande uppgift har man definierat en roll 

med uppgiften att leda och utveckla företaget i strategisk bemärkelse. 

"Jag sitter som VD. NN är min kompanjon. Han är innovatören i 
företaget. Här har vi delegerat i största möjliga utsträckning. Vi 
har en kille som i huvudsak håller i företaget X. Sedan har vi en 
ingenjör som i princip enbart sysslar med Y. Vidare har vi en kille 
som håller i Z helt och hållet. Vi har en kille som har hand om 
inköpen vilket han sköter för alla order... Detta stämmer alltså 
inte med några allmänna bruksanvisningar... att man lägger upp, 
linjerar etc som i en normal fabrik, dvs man har en VD, en ekono
miavdelning, en produktionsavdelning, en inköpsavdelning osv. Det 
har vi inte." (VD, Elisabet) 

Motsvarande tankegångar och organisatoriska principer återfinns även i före

taget Inga. 

"Vi håller just nu på att stöpa om organisationen. Det innebär helt 
enkelt att vi funktionslinjerar företaget mer och mer vilket bety
der att jag släpper vissa bitar (operativa) och får tid över till 
annat arbete (strategiskt)." (VD, Inga) 

Det allmänna sätt varpå företagsledningen utövar sin övervakande roll kan 

exemplifieras genom följande citat: 
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"Förhandlingar och prissättningar sköter han (tjänsteman A) helt 
och hållet. Han kommer in till mig och frågar om detta ser OK ut 
och som vanligt kan man inte sitta och i detalj gå igenom en stor 
bunt kalkyler utan jag frågar: Var har du lagt dig ungefär? Om det 
låter hyggligt så ger jag klartecken." (VD, Elisabet) 

Företagsledarens övervakande uppgift innebär inte att man helt har släppt allt 

som har med den operativa verksamheten att göra. I vissa mer specifika situa

tioner krävs även mer direkta insatser. 

"Jag upplever mig själv vara en typ av brandkårsreserv i företa
get. Jag kan ju trots allt väldigt mycket om produktionen här och 
kan snabbt gå in och avhjälpa kriser. För det som är typiskt för 
ett företag av den här typen är att här finns aldrig långa tidsmar
ginaler... Det är också en av mina uppgifter att försöka skapa en 
situation där det finns mer än en som kan ett speciellt jobb. Man 
måste kunna gå in och vikariera för varandra hjälpligt på något 
sätt... Men samtidigt finns också en annan filosofi som innebär att 
ledningspersonal icke går ner och gör sådana jobb förrän alla and
ra utvägar är prövade. Och det är av två skäl. För det första är 
man för dyr, man har alltså viktigare uppgifter. För det andra 
skall man inte vänja människor med att det är så lätt att bara 
kalla på en ledningskille så kommer han ner och gör jobbet när det 
börjar kännas besvärligt." (VD, Inga) 

Styrelseorganet tillmäts stor betydelse av två företag. Man ser det som önsk

värt att härigenom komplettera sin egen funktion med en fullvärdig sparring-

partner. I tvätteriet pågår en rekonstruktion av det sedan länge insomnade sty

relsearbetet. På ordförandeposten har företaget sett sig om efter en extern 

kraft och nu funnit en jurist som man tror på. En annan extern person är också 

kontaktad vilken har bred ekonomisk kunskap och dessutom erfarenhet från 

verksamhet inom samma bransch. 

"Vad som är märkligt är att vi inte ännu fått någon propå från 
personalen om deras medverkan i styrelsen. Men jag är ganska 
övertygad om att detta kommer när de blivit lite varmare i klä
derna (nybildad fackklubb). Och jag har ingenting emot det, tvärt
om. Vi har nu nått en storlek där vi rör oss med så pass mycket 
pengar att det är dags att ha en proffsstyrelse helt enkelt. Det får 
kosta lite pengar att ha den här juridiska och ekonomiska kunska
pen i företaget. Det känns bättre för mig därför att ibland har jag 
upplevt det som lite vakuum att inte ha någon kvalificerad kraft 
inom organisationen att kolla idéer med." (VD, Inga) 
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Elisabet har under en längre tid arbetat med en styrelse där extern kompetens 

har rekryterats. Däremot finns ingen motsvarande ambition i företaget Frida. 

Här kan man med fog säga att styrelsen är en byråkratisk pålaga utan reell 

funktion. 

11.5 Sammanfattning 

11.5.1 Den analyserande företagskaraktären 

Planering för de analyserande företagen ses som ett aktivt instrument för anti-

cipatoriskt beslutsfattande. Uppfattningar om, resursuppbyggnad och organise

ring för planering har påtagliga paralleller till den klassiska beslutsteorin. Styr

ningen av företag kräver en mängd beslut vilka formar framväxten av integre

rade system som skall skapa den informationsbas på vilken besluten kan grun

das. Detta försiggår också inom formella ramar där målsättningar klargjorts 

och ofta uttryckts i kvantifierbara termer. Rationellt handlande ur ekonomisk 

synvinkel är en dominerande ledstjärna för organisationens sätt att fungera. 

Planeringssystemet sammanlänkar redovisning och budgetering med den strate

giska planeringen. Framförhållningen på längre sikt klargör företagets målupp

sättningar samt de framtida lägen som ses som eftersträvansvärda. Genom 

budgetering konkretiseras strategierna och genom de delmål som vägleder 

denna process erhålls en "garanti" för att den utstakade vägen hålles. Redovis

ningssystemet tjänar syftet att dels bringa ordning i det historiska underlaget 

på vilket framtiden anses bygga och dels löpande registrera och följa upp verk

samhetens utveckling. 

Planeringsprocessen vilar på en väl definierad föreställning om vad som inne

hålls i denna. Utgångspunkten är normativ och anger en teori för planering. I 

denna ansats intar företagsledningen en central roll dels genom att denna nivå 

aktivt driver processen dels genom att man också använder planerna som instru

ment för styrning av organisationen. I förenklad form kan den analyserande 

företagsfilosofin uttryckas på följande sätt. Mot ett väldefinierat mål görs en 

kraftsamling som uttrycks i en eller ett antal strategier. 
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11.3.2 Den reaktiva företagskaraktären 

De reaktiva företagens policy kännetecknas mer av att klargöra nuvarande 

status än att söka fastställa klara framtida målsättningar. Företagsledningens 

arbete koncentreras pä akut problemlösning utan att alltid klargöra orsaken till 

symptomen. Man kan inte med tillfredsställande precision bestämma verksam

hetens långsiktiga inriktning. Alternativet handlar i stället ofta om att söka 

specificera reträttvägarna ur ett uppenbart felaktigt läge. Stegvisa ompositio-

neringar är det normala beteende med vars hjälp man söker hantera sin hand

lingsmiljö. 

Frånvaron av en mer långsiktig strategi leder till att företagen ytterst sällan 

vidtar mer radikala förändringar. I stället följer man en reformistisk tradition 

där det gäller att under osäkra betingelser söka "säkra" lösningar. Inom ramen 

för den allmänt formulerade och sedan läng till etablerade affärsidén söker man 

sig fram genom att utveckla olika varianter av de produkter som finns. Sällan 

driver man utvecklingen framåt genom att skapa produkter som innebär ett 

nytänkande eller genombrott på marknaden. Snarare följer man redan uppbrutna 

vägar och söker guldkorn i anslutning till dessa. 

Resurser för styrning av dessa organisationer är anordnade för att inte för

hindra det upplevda behovet av snabba, mindre positionsförändringar. Bassystem 

finns således utvecklade till en nivå som medger analyser av nuläget, och den 

närmaste framtiden. Redovisning och budgetering är det ramverk som detta 

vilar på och behovet av dessa tillgodoses vanligtvis genom att sådana tjänster 

köps in externt. Formella system för ett längre framtidsperspektiv förekommer 

inte. 

Företagens organisation präglas av en hög informalitetsgrad och förekomsten av 

hierarkiska nivåer är få. Organisationsstrukturen kan beskrivas som tillplattad. 

Företagsledaren deltar i stor utsträckning i företagets liv genom att alla pro

blem slussas via dennes bord. Ledarens nyckelposition innebär inte att denne 

ensam fattar beslut och vidtar nödvändiga åtgärder. Frågor av intern operativ 

natur föregås av ett intimt samrådsförfarande med den eller de personer som 
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för den aktuella frågan har särskild kompetens. Även strategiskt betingade 

ompositioneringar präglas av samma mönster. Här kan externa resurspersoner i 

bl a styrelsen tjäna som referenspunkt. 

11.5.3 Den entreprenöriella företagskataktären 

Företag som här getts karaktären av entreprenöriella har ett "modus vivendi" 

som är proaktivt, dvs man söker kontinuerligt efter nya möjligheter. Jakten 

efter säkerhet är inte det primära. Man söker i stället i första hand utveckla 

det okända i termer av nya produkter eller nya marknader. Det ekonomiska 

risktagandet ingår som en naturlig del i filosofin. Denna utvecklas framförallt 

genom fria mentala processer där inslaget av visioner är stort. 

Ledningen av företaget i mer konkret bemärkelse tillgår dock inte på något 

tentativt sätt. Här har man medvetet tillskapat en fast basstruktur genom en 

långtgående decentralisering, utveckling av egna nyckelrutiner för ekonomistyr

ning etc. Genom att ansvar och befogenheter för den exekverande verksamhe

ten har fördelats i organisationen blir ledningens roll härvidlag mer av överva

kande och konsultativ natur. Härigenom har utrymme tillskapats för ledningen 

att i strategiska frågor leva upp till den fria och sökande filosofin. 

Av ovanstående framgår att den eller de enstaka personer som representerar 

ledning/ägande på ett mycket påtagligt sätt ger organisationen dess särprägel. 

Situationen kan närmast karaktäriseras som en variant av karismatiskt ledar

skap. För att utveckla företagsstilen tar man också tillvara stimulansmöjlig

heter utanför företaget. Sålunda eftersträvas t ex extern kompetens i styrel

seorganet för att därigenom erhålla sparringpartners för idégenerering. Styrel

sens funktion kan därför i första hand sägas vara en referensgrupp till företags

ledningen snarare än det högsta bolagsorganet. Den entreprenöriella företagsfi

losofin kännetecknas således av ambitioner att med stora kliv ta steget ut i det 

okända. 
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12 SMÅFÖRETAGENS PLANERINGSMÄSSIGA BETEENDE 

12.1 Planeringsprocessens tre förlopp 

I kapitel 12 sättes planeringföreteelsen som sådan i centrum för analysen. 

Framställningen bygger därvid på den i vår referensram utvecklade synen att 

planering kan uttryckas i ett antal olika förlopp som sammanfattar de uppgifter 

som tillskrives den strategiska processen. Dessa förlopp är vidare internt rela

terade till varandra och tillsammans bildar de planeringssystemet. 

Orienteringsförloppet avser därmed att tillhandahålla den informationsmängd 

som skall ligga till grund för det framtida handlandet. Sålunda blir här organise

randet av behövliga informationskanaler av avgörande betydelse och dessa ka

naler är därvid både externt och internt riktade, dvs verktyg måste utvecklas 

för avsökning av den miljö i vilken företaget verkar samtidigt som sådana 

instrument erfordras för de interna informationsflödena. Förutom de rent in

samlande uppgifterna har orienteringsförloppet analyserande och värderande 

inslag. Insamlade data måste organiseras på ett sätt som möjliggör en hantering 

av dem. En sådan informationssammanställning kan gå så långt att företaget 

därur kan utläsa hot och möjligheter som finns i miljön samt företagets starka 

och svaga sidor. 

Målförloppet ses som den fas genom vilken mycket av planeringens drivkrafter 

frammanas samt att man vinner klarhet över befintliga begränsningar och res

triktioner. Utifrån en organisations specifika situation blir målförloppet format. 

I vissa företag kan de riktningsvisande inslagen bli ett resultat av själva plane

ringsprocessen medan andra företag har förutsättningar, eller en önskan, att 

starta denna process med klart angivna mål. 

Med de förutsättningar som blivit resultatet av orienterings- respektive målför

loppet, formas de sätt varpå planeringen exekveras. Detta handlingsförlopp har 

organisatorisk anknytning i så motto att man måste ta ställning till huruvida 

processen skall omges med formella ramar, fast organisation, schemabundet 

arbetssätt m m. De ambitioner och förutsättningar som råder styr därvid hur 
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det konkreta planeringsarbetet skall organiseras och vad som skall bli slutresul

tatet. 

12.2 Sättet att planera tar sig olika uttryck 

I kapitel 8, Kvantitativ strukturstudie, ledde bl a den empiriska redovisningen 

fram till att en gruppering av undersökningsföretagen kunde företas med hänsyn 

till hur planeringsprocessen försiggår. Grunden för denna klassindelning bygger 

på dels vilken omfattning som planeringen har i respektive företag, dels under 

vilka former som arbetet bedrivs. En förutsättning för att denna indelning skall 

vara möjlig är att företagen själva anser sig bedriva någon form av planering 

som kan bedömas som långsiktig. 

Som vägledning för deras bedömning gavs en relativt öppen beskrivning av vad 

som kan anses utgöra strategisk planering och utifrån denna fick respondenterna 

avgöra huruvida planeringsinriktade processer förekom. Strategisk planering 

fick enligt vår beskrivning avse allt från omfattande formella och skriftliga 

planer till mer informella diskussioner om framtida handlande. 

Med detta som ledning kan planeringen (i de fall den anses existera) ges ökad 

innebörd vad gäller dess grad av regelbundenhet, dess bredd vad gäller inteck

ning av funktionsområden och liknande, dess grad av schemabunden aktivitet 

samt dess presentationssätt (skriftligt-muntligt). Utifrån detta kunde ovan 

nämnda klassificering vidtas. Den ena ändpunkten på denna "skala" får då repre

senteras av företag som på det mest påtagliga sättet bedriver planering. Här är 

det frågan om att åstadkomma en "produkt" och denna process omges med for-

malia av olika slag som stöttar densamma. Den andra ändpunkten på nyss 

nämnda, tänkta, skala utgörs av företag som egentligen saknar alla system, 

rutiner och organisation för planering och arbetar på ett fritt, spontant, tem

porärt och konturlöst sätt. Mellan dessa ytterpunkter finns olika varianter av 

planering, varav vi lyft fram en som får representera en tänkt mittpunkt eller 

medelväg mellan de båda ytterligheterna. I den fortsatta skrivningen kommer 

beteckningarna planering typ I, typ II och typ III att användas för enkelhets skull 

när vi vill referera till de ovan angivna klasserna. Typ I-planering får då repre
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sentera den planering som bedrivs på ett explicit och påtagligt sätt under for

mella betingelser, typ II står för mellanformen och typ III utgör den planering 

som bedrivs utan några formella ramar och mera ad-hoc-präglat. 

En grundföreställning i föreliggande arbete har dock varit att något tillstånd av 

icke-planering inte existerar. Vi vill med andra ord betrakta de strukturer och 

processer som engagerar individer som åtminstone på något sätt och i någon 

form planerade. Att icke tillmäta människan den kraften, den egenskapen ser vi 

som en förolämpning. Vad vi i stället vill hävda är att planeringen här tar sig 

andra uttryck och därför har vi åsätt de företag vars respondenter menat att 

planering inte förekommer en särskild planeringstyp, typ IV. 

I den kommande analysen skall vi utifrån vårt empiriska material vidareutveck

la begreppet planeringstyp i så motto att det ges ett rikare och mer konkret 

innehåll. Till ledning för de fördjupade analyserna står den samlade empiriska 

databasen som redovisats i kapitlen 8-10. Så ger det underlag som erhållits 

genom den kvantitativa strukturstudien kunskap om det komplicerade samspelet 

mellan företagsmässiga faktorer och företagens planeringsbeteende. Via en 

multivariat analys visades också att det finns statistiska belägg för förekomsten 

av en uppsättning faktorer som på ett mer framträdande sätt bidrar till en ökad 

förståelse härvidlag. Fallbeskrivningarna inklusive djupstudien har kompletterat 

den statiska bild som strukturstudien ger genom att visa på de dynamiska in

slagen i planeringsföreteelsen. Denna senare metodansats har därmed i enlighet 

med studiens syfte gjort det möjligt att förutom deskription även förklara och 

förstå planeringens processuella dimensioner. Detta kapitel avslutas med en 

indelning av strategisk planering i ett antal huvudklasser där kategoriseringar 

sker utifrån de specifika aspekter som växt fram via analys av vår empiri. 

12.3 Planeringens orienteringsförlopp 

Eftersom orienteringsförloppet syftar till att skapa den informationsmässiga 

basen i planeringsprocessen är det av betydelse för det enskilda företaget att ha 

tillgång till resurser av olika slag som kan fullgöra denna uppgift. Via insamlan

de, registrerande, analyserande och sammanställande processer erhålls den 
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datamässiga plattform som ligger till grund för bedömningar om framtida hot 

och möjligheter visavi den handlingsmiljö man opererar på samtidigt som den 

egna potentialen kan utvärderas. Detta ställer särskilda krav på hur företaget 

löst sin informationsinsamlande/-bearbetande uppgift, A ena sidan kan denna 

process lösas helt inom ramen för egna resurser medan man å andra sidan är 

tvungen att söka komplettering externt. Beroende på hur detta lösts kan olikhe

ter uppstå i planeringsprocessen som helhet eftersom möjligheten att själv dri

va/påverka datautfallet varierar. Att för ett litet företag diktera villkoren i 

sitt tjänsteutnyttjande externt kan te sig svårt vilket återverkar på möjligheten 

att bygga upp en situationsanpassad planeringsprocess. 

12.3.1 Företagens miljömässiga relation 

Tidigare har framförts synen att en av planeringens huvuduppgifter är att utgö

ra ett instrument eller en metodansats för att åstadkomma en "bättre" överens

stämmelse mellan företaget och dess miljö. Ur det samlade empiriska materia

let har också löpande kopplingar gjorts till miljörelaterade data för att belysa 

den omgivning som företagen verkar i. Syftet med denna datamängd har även 

varit att söka förklara och förstå olika strategier företagen tillämpar i det 

kontinuerliga växelspelet med handlingsmiljön. 

För att explicit visa på olika miljörelaterade faktorers koppling till planerings-

beteende kan företagens branschtillhörighet tas som exempel. De två huvudty

perna av branschkategorier uppvisar därvidlag vissa skillnader. Däremot råder 

det ett samstämmigt mönster bland enskilda näringsgrenar inom de båda kate

gorierna tillverkande och serviceföretag. Sålunda är andelen industriföretag 

som planerar enligt typ I högre än vad gäller de serviceinriktade verksamheter

na, drygt 20 procent mot cirka 10 procent. Däremot råder ett omvänt förhållan

de om planeringstyp II studeras medan inga nämnvärda skillnader föreligger med 

avseende på typerna III och IV. Slutsatsen blir att det förefinns en större sprid

ning i sättet att planera bland industriföretagen medan de flesta serviceföretag 

planerar enligt typ IV för att därefter successivt minska när de övriga plane

ringstyperna analyseras i fallande ordning. 
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Tabell 12.1 Företagens planeringstyp och näringsgrenstillhörighet. 

Planeringstyp Tillverkande 
företag 

Serviceföretag Totalt 

I 21 12 17 

II 9 18 13 

III 22 25 23 

IV 48 45 47 

Totalt (procent) 100 100 100 

Totalt 
(antal företag) 139 106 245 

Anmärkning: Tabellens värden visar procentuella andelar. Internbortfall 10. 

Också beroendeförhållandet till enstaka kunder utgör en miljömässig dimension 

som studerats. Här framkommer att om försäljningen är spridd på ett större 

antal kunder, dvs beroendeförhållandet till några kunder är lågt, har företagen 

en tendens att i högre utsträckning planera enligt typ I eller II. Förhållandet 

belyses av att hälften av dessa företag har en planering enligt de nyss nämnda 

typerna, och endast 14 procent har planering enligt typ IV om de tre största 

kundernas order motsvarar mindre än en fjärdedel av omsättningen. Emottar 

dessa däremot mer än en fjärdedel minskar andelen företag som har planering 

av typ I och II till ca 30 procent och andelen typ IV företag ökar till knappt 50 

procent. 

Även avsättningsmarknadens belägenhet är relaterad till olika typer av plane

ring. Avsättes merparten av produktionen (minst 50 procent) inom närregionen 

(<25 mil) markerar detta en situation där företagens sätt att planera domineras 

av typerna III och IV (76 procent). Denna tendens förändras något om merparten 

av avsättningen sker utanför 25 mils radie men fortfarande inom Sverige. För 

denna kategori av företag återfinns planering typ III och IV i knapp 70 procent 
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av dessa. Slutligen, om försäljningen till mer än hälften sker utomlands föränd

ras situationen ytterligare, och flertalet av företagen under denna situation 

bedriver planering enligt typ I eller II (53 procent). 

Ytterligare en miljömässig dimension illustreras av olika former av kopplingar 

till annat/andra företag. Underleverantörssituationen eller motsvarande utgör 

det kanske vanligaste exemplet härpå. Genomförs en indelning av det empiriska 

materialet som utgår från underleveransernas andel av omsättningen enligt 50-

74 procent, 75-99 procent och 100 procent framkommer följande. En dryg tred

jedel av företag med en underleverantörssituation motsvarande 50-74 procent 

av omsättningen planerar enligt någon av typerna I eller II. Denna andel sjunker 

sedan ju mer markerad underleverantörskopplingen blir. Sålunda utgör andelen 

företag med motsvarande planeringstyper 25 procent när en total underleveran

törssituation råder. Det finns således en tendens till förskjutning av planerings-

beteendet i riktning mot typerna III och IV i detta fall. 

12.3.2 Externa stödresurser vid orienteringsförloppet 

I tidigare studier framgår att av externa källor för företagsservice som finns 

att tillgå är redovisningsbyrå eller motsvarande det organ som oftast utnyttjas. 

Juristbyråer, banker, och dylikt kommer oftast därnäst vad gäller nyttjande-

frekvens. Från vår undersökning har tidigare redovisats att knappt 20 procent 

av företagen utnyttjar extern företagsservice i hög eller mycket hög utsträck

ning medan 13 procent inte alls lejer in sådana resurser. Det är i förstone de 

minsta företagen som har en hög utnyttjandegrad av externa tjänster. I enlighet 

med andra studier är det i första hand redovisningsanknuten service som köps 

in. 

Kopplas utnyttjandet av extern redovisningsservice till den planering som före

tagen bedriver framgår att företag med den minst profilerade planeringstypen 

har en närmare koppling till bokföringsbyrå eller motsvarande vad gäller den 

löpande ekonomiadministrationen än företag med mer markerad planeringstyp. 

Det finns i detta fall en avtagande tendens på så sätt att det är minst vanligt 
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att företag med den tydligaste planeringstypen har koppling till redovisnings

byrå. 

Ett samband mellan de primära tjänster som en redovisningsbyrå erbjuder, lö

pande redovisning, och mer konsultativa och rådgivande insatser i den fortlö

pande styrningen av företagens verksamhet är många gånger närliggande. Ett 

steg ytterligare går parterna om relationen utvecklas till ett planeringsinriktat 

samarbete. En anlitad redovisningsbyrå bör besitta en god kunskap om kundens 

nuvarande ekonomiska status och stora delar av inkörningskostnaderna för ett 

gemensamt strategiskt samarbete är därigenom redan betalda. Undersöknings

resultaten pekar på att företagen med det otydligaste sättet att planera (typ IV) 

har en mer sporadisk koppling till sin bokföringsbyrå när det gäller mer strate

giskt inriktade frågor jämfört med övriga företag. 

Förhållandet indikerar sålunda att den grupp av företag som har den mest inti

ma förbindelsen med extern redovisningsorganisation inte utnyttjar denna situa

tion till att omfatta även planering och kontroll på längre sikt. Däremot har de 

företag som funnit en mer markerad planeringsprofil ofta utvecklat denna före

tagsservice till att bli en integrerad del i planeringsorganisationen. 

Revisors eller granskningsmans roll innebär i första hand en kontroll av att 

företagets verksamhet sker på ett enligt lag och praxis acceptabelt sätt. Möj

ligheten finns härvidlag att utnyttja en sådan person för rådgivande uppgifter av 

varierande art på samma sätt som de "extra" tjänster en bokföringsbyrå kan 

tillhandahålla. Vårt material visar att de företag som tillhör planeringstyp III 

har det mest aktiverade utnyttjandet av revisor eller motsvarande på så sätt att 

flertalet av dessa företag har angett revisorns roll som stor. Däremot har den 

externe revisorn liten betydelse för verksamheten i majoriteten av de övriga 

företagen. 

Samverkan mellan företag kan likställas med extern resurskomplettering i den 

bemärkelsen att två eller flera företag anser sig kunna erhålla ömsesidig nytta 

av ett samfällt agerande inom ett eller flera områden. Förutom att en samver

kanssituation kan få betydelse i den bemärkelsen att ett deltagande företag 
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härigenom erhåller en direkt eller indirekt möjlighet att insamla extern infor

mation av betydelse för dess sätt att verka i handlingsmiljön kan också förhål

landet tolkas ur en mer strikt strategisk synvinkel. 

"Samverkan kan ha skilda syften, dvs gälla såväl strategiska frå
gor och planeringsfrågor som genomförande av tämligen rutinar
tade aktiviteter. Om den strategiska aspekten kan vi först konsta
tera, att samverkanbesiutet i sig bör ses som ett strategiskt be
slut. Men samverkan kan även löpande avse strategiska frågor, t 
ex produktutveckling och sökande efter nya marknader..." (Jo
hannisson 1975, s 83) 

Det empiriska materialet visar att samverkansfrekvensen är relaterad till pla

neringstyp på så sätt att en majoritet av företag med typ I har utvecklat ett 

samarbete med andra företag. Samverkan med andra företag minskar därefter 

successivt för planeringstyperna II till IV där för den sistnämnda en minoritet 

har etablerat ett sådant förhållande. För företag med den förstnämnda plane

ringstypen gäller dessutom att områdena för samverkan är betydligt flera än 

typ III och IV företag vilka i första hand har en samverkan som är koncentrerad 

till försäljnings- och marknadsföringsområdena. 

12.3.3 Interna stödresurser vid orienteringsförloppet 

12.3.3.1 Administrativa system 

Internt i organisationen skall informationen transformeras till att bli hanterbar 

i termer av planeringens indata. Denna process förutsättes hantera all typ av 

information, dvs såväl externt som internt genererade data är basen för denna 

bearbetning. Den mest påtagliga interna generatorn av information utgörs av de 

system för ekonomistyrning som alltid i någon form förekommer i ett företag. 

Därutöver krävs det mer individanknutna resurser vilka definierar informatio

nens system som därefter idealt styr systemutformning och användning. 

De lagar och den praxis som är utvecklad vad gäller redovisning men även eko

nomistyrning i stort anger en lägsta nivå vad gäller formen och omfattningen av 

sådana system. Många företag har dock olika skäl till att utveckla dessa system 
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utöver denna miniminivå. Exempelvis kan verksamhetens art och omfattning 

ställa krav pâ en mer finfördelad organisation av ekonomisk information. Andra 

företag kan ha behov av att använda värderingsprinciper internt i företaget som 

skiljer sig från motsvarande som uppställs av det omgivande samhället. Vidare 

kan en externt bortlejd ekonomifunktion bli utformad och fungera på ett annat 

sätt än om denna funktion till sin helhet skötes internt i företaget. 

Från den kvantitativa strukturstudien framgår att det är vanligast att redovis

ningsfunktionen är helt internt förlagd bland de företag som planerar enligt typ 

I (68 procent). Enbart vart tionde företag med denna planeringstyp har redovis

ningen till sin helhet förlagd utanför företaget. Den lägsta förekomsten av egen 

uppbyggd redovisningsfunktion förekommer bland företag med typ Il-planering 

(23 procent). Man har här förhållandet att man antingen helt förlitar sig på 

externa tjänster härvidlag (35 procent) eller bygger redovisningsorganisationen 

kring kombinationer av intern-extern. Om tyngdpunkten för nyssnämnda före

tagsgrupp ligger mot ett externt orienterat handhavande av ekonomisk redovis

ning, svänger förhållandet åter över mot ett mer internt orienterat för företag 

med planering enligt typ III och IV. 
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Tabell 12.2 Företagens planeringstyp och redovisningens organisation. 

Planeringstyp 
Redovisningsorganisation 

Helt intern Delvis intern Helt extern Totalt 

I 68 22 10 100 

II 23 42 35 100 

III 39 34 27 100 

IV 36 41 23 100 

Totalt 
(procent) 41 36 23 100 

Totalt 
(antal företag) 96 85 55 236 

Anmärkning: Tabellens värden visar procentuella andelar. Internbortfall 19. 

Företag med planeringsbeteende enligt typ I har således även avsatt resurser 

och utvecklat kompetens i form av ett eget internt uppbyggt ekonomistyrsys

tem. Närheten till data om operativt och taktiskt inriktade förhållanden, upp

byggt kring egna systemkomponenter, tycks vara i enlighet med denna plane

ringstyp. Detsamma gäller den kunskap som är utvecklad för att handha en egen 

ekonomifunktion. Den markerat förändrade redovisningsorganisationen för före

tag som planerar enligt typ II tyder på att dessa företag inte bara har en ex

ternt betonad redovisningsfunktion utan även en stark influens utifrån vad 

gäller planeringsbeteende. Exempelvis finns det idag en utbredd praxis att organ 

som tillhandahåller operativt inriktade ekonomitjänster även erbjuder hjälp med 

mer framtidsinriktade och taktiska uppgifter. Främst gäller detta ettårsbudge-

tering men för många företag ses en sådan kortsiktig planering som det första 

utvecklingssteget mot mer strategiska instrument för framförhållning. 

Företag med planeringstyperna III och IV har däremot inte en lika markerad 

extern orientering av sina redovisningsrutiner. Tyngdpunkten för ekonomiadmi
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nistrationen i dessa företag har här en mer intern prägel. Situationen kan tolkas 

sä att verksamheten i sig som utmärker dessa företag är av den karaktären att 

egen kompetens och egna resurser är tillräckliga för att klara det basbehov som 

den operativa och administrativa verksamheten ställer. De företag som är kopp

lade till externt organ handhar själva ofta en del av förberedelsearbetet och 

lejer bort det mer kompetenskrävande sammanställnings- och analysarbetet. 

System för budgetering och budgetuppföljning är på samma sätt som ekonomi

styrsystem en naturlig förbindelselänk till planeringsföreteelsen. Studeras före

komsten av budgetering i mindre företag framkommer att det betydande flerta

let arbetar med sådant instrument. Speciellt accentuerat blir detta förhållande 

för företag med typerna I till III där förekomsten är så gott som hundraprocen

tig, medan däremot motsvarande andel företag som budgeterar är 7 av 10 för 

typ IV. Även om förhållandena vid första anblicken tycks vara likartade finns 

dock betydande skillnader i sättet att bedriva denna typ av kortsiktig planering. 

Sålunda är både formen och omfattningen för budgetering mest utvecklad i 

företag av typ I. En markant "uttunning" sker sedan stegvis för typerna II till IV. 

Närstående till och understrykande betydelsen av budgeten som ett planerings-

orienterat styrmedel är det sätt varpå uppföljningsarbetet tillgår. Majoriteten 

av företag med planeringstyp IV använder därvidlag ett helt informellt förfa

rande för budgetuppföljning alternativt att sådant arbete överhuvudtaget inte 

förekommer. Ju mer utvecklat det strategiska planeringsbeteendet blir desto 

mer utökas också ansträngningarna att tillvarata de möjligheter som den tak

tiskt inriktade styrningen erbjuder. I planeringsgruppen I har 3 av 4 ett regel

bundet och omfattande uppföljningsarbete medan grupperna II och III tycks 

inskränka ansträngningarna därvid till att låta det tillfälliga behovet styra stor

leken på insatserna av budgetuppföljning. Dock har uppföljningsaktiviteterna en 

viss formell prägel. 

12.3.3.2 Tekniken i informationshanteringen 

Ett allmänt kännetecken på planeringens historiska utveckling har varit en hög 

grad av teknikinvolvering. Detta har lett fram till olika planeringsmodeller 
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vilka i stor utsträckning baserats på automatiska system med stor kapacitet för 

informationsbehandling. Tekniken i sig har därvid fått en framskjuten plats. 

Den teknologiska utvecklingen inom databehandlingsområdet har gjort system 

"tillgängliga" även för mindre organisationer. Enligt vår empiri har 6 av 10 

företag datoriserat någon/några funktioner. Detta syftar främst till att rationa

lisera enstaka administrativa rutiner och endast undantagsvis förekommer 

exempel på kvalificerad utbyggnad och integrerade datoriserade system. Tekno

login i sig är dock grunden för en sådan utveckling. 

Relaterat till planeringens karaktär visar det sig att 70-80 procent av företag 

med typ I och II har tillgång till denna teknik, avseende redovisningsfunktionen. 

Motsvarande procentandel för typ III och IV företag är 50 procent. 

Av de företag som tillämpar denna nya teknik för ekonomistyrning finns det 

inget urskiljbart mönster mellan företagens planeringsbeteende och datorise

ringens karaktäristika. System med möjlighet till direktdialog och sådana där 

rapporter endast genereras vid fasta tidpunkter och till ett "fast" utseende 

förefinns med en relativt jämn spridning bland alla planeringstyperna. Uppfatt

ningar om att en intern datorisering ger bättre förutsättning till ett skräddar

sytt system med bättre dialogmöjligheter uppvägs eventuellt av att en externt 

förlagd redovisningsfunktion, där denna datorteknik tillämpas, även komplette

ras av den allmänna kompetens som finns uppbyggd hos t ex en redovisningsby

rå, en kompetens som kommer företaget till godo. Vidare tycks det vara så att 

formerna för datortillämpning är så specifikt inriktade på den operativa nivån 

att det är av underordnad betydelse på vilket sätt detta sker. 

12.3.3.3 Individerna i informationshanteringen 

Planeringens uppgift som överordnat företagsledande instrument implicerar att 

dess handhavande normalt måste ske inom de existerande ramarna för företags-

styrning. Därmed blir ledningens roll härvidlag central även om de personalka

tegorier vars normala arbetsuppgifter ligger i linje med planeringsförloppens 

innehåll och allmänna karaktär också blir betydelsefulla. 



323 

Förknippat med dessa personella resurser och en viktig förutsättning för dess 

verksamhet inom planeringssystemet är den allmänna kunskapsnivån. Naturligen 

intar här utbildningen en central plats. Ser man till hur företagsledarens grund

läggande teoretiska utbildning är förknippad med företagens planeringstyper 

framgår tydligt att utbildningsnivån blir lägre när typerna I till IV jämförs. 

Förhållandet framgår av tabell 12.3 nedan. 

Tabell 12.3 Företagens planeringstyp och företagsledarens grundläggande ut
bildning. 

Planeringstyp 
Utbildningsnivå 

Minst gymnasial Varav akademisk 
utbildning utbildning 

I 63 27 

II 41 10 

III 40 7 

IV 28 0 

Totalt (procent) 39 8 

Anmärkning: Tabellens värden visar procentuella andelar. Internbortfall 24. 

Likaså är de resurser som företagen satsar på utbildning av den egna personalen 

relaterade på motsvarande sätt som ovan. Så har 85 procent av företag med 

planeringstyp I bekostat sådan utbildning under den senaste treårsperioden. 

Procentandelarna sjunker sedan successivt för att hos typ IV företagen uppgå 

till cirka 30 procent. Som tidigare kapitel har visat är det ledningspersonal som 

med stor övervikt får ta del av sådan utbildning. 

Betydelsen av att ha en mer utbyggd administration som komplement till före

tagsledaren tycks också vara relaterat till det sätt varpå företagen planerar. 

Som tabell 12.4 nedan visar, har 73 procent av företag med typ I en tjänsteman
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naandel om minst 10 procent. Andelen företag med motsvarande tjänsteman

naandel är avtagande för stilarna II till IV. 

Tabell 12.4 Företagens planeringstyp och andel tjänstemän. 

Planeringstyp Tjänstemannaandel 
>10 procent 

I 73 

II 65 

III 56 

IV 53 

Totalt (procent) 59 

Anmärkning: Tabellens värden visar procentuella andelar. Internbortfall 33. 

Om tjänstemännen ses som ett viktigt komplement till företagsledaren på före

trädesvis operativ/taktisk nivå kan styrelsen på ett motsvarande sätt betraktas 

som ett stödjande organ när det gäller frågor av strategisk/taktisk natur. Ett 

tecken på styrelseorganets involvering i företaget är dess aktivitetsgrad ut

tryckt i årligt antal styrelsemöten. Minst fyra möten per år förekommer hos 70 

procent av företag med planeringstyp I, medan endast 21 procent av typ IV 

företag har en motsvarande aktivitetsgrad. 
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Tabell 12.5 Företagens planeringstyp och styrelsekaraktäristika. 

Planeringstyp 

Styrelsekaraktäristika 

> 4 styrelsemöten Styrelsearbetet inriktat 
per år mot övergripande företags-

frågor 

I 70 58 

II 46 46 

III 41 46 

IV 21 20 

Totalt (procent) 39 36 

Anmärkning: Tabellens värden visar procentuella andelar. Internbortfall 38. 

Även styrelsearbetets karaktär överensstämmer med ovanstående bild av akti

vitetsgraden. Sä återfinns den största andelen företag vars styrelse arbetar med 

övergripande företagsfrågor av långsiktig natur bland typ I. Nära 60 procent av 

dessa företag bedriver styrelsearbete enligt denna inriktning vilken kan jämfö

ras med procentandelen 20 hos företag med planeringstyp IV. 

12.4 Planeringens mälförlopp 

Drivkrafter för en organisation kan uttryckas i termer av mål och restriktioner. 

Ett sätt varigenom dessa kommer till uttryck är via olika former av planerings-

inriktade proceser. Planeringen kan därmed inom sig skapa mål och blottlägga 

restriktioner samtidigt som planeringsprocessen genomlöps eller låter sig under

ordnas tidigare uppställda mål och restriktioner. Vilken väg som relationen 

planering-mål tar sig är beroende av företagets egen karaktäristik samt före

tagets relation till sin handlingsmiljö. Man kan i detta sammanhang tala om 

planering mot/med mål och planering "utan" mål. Beroende på hur målsätt

ningar uttrycks och den inställning till dessa som en organisation uppvisar kan 
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målen diskuteras utifrån om dessa har framträdande eller undertryckt betydelse 

i relation till de strategiska processerna. I det följande kommer därför målen 

att behandlas med ledning av om de kan betraktas som explicita eller implicita 

till sin karaktär. 

Samtidigt kan, som diskuterats i kapitel 4, målsättningsfrågan ses i termer av 

institutionella respektive strategiska. Det förra begreppet skall härvid upp

fattas som det yttre överordnade mål (eller mission) som uttrycker föreställ

ningar om de syften som företagets verksamhet skall uppfylla i relation till sin 

omgivning. De inre eller strategiska målen står för de framtidsinriktade för

väntningar man har på organisationens resursutnyttjande och dess kommersiella 

framgång i utbytet med sin handlingsmiljö. Tas de ovan redovisade målaspekter-

na samman utgör de båda parvisa dimensionerna explicita-implicita respektive 

institutionella-strategiska grunden för en matris till vilken kommande analys 

skall relateras. 

Figur 12.1 Fyra målkategorier. 

Strategiska mål Institutionella mål 

Explicita mål 

Implicita mål 

12.4.1 Identifiering av mâlstrukturer 

För de allra flesta av de företag som ingår i fallstudien gäller att målsättnings-

diskussioner inte primärt koncentrerats till vad som i teoretiskt avseende kan 

sammanfattas i termer av yttersta mål. Naturligtvis kan ett allmänt mål av 

typen överlevnad vanligtvis sägas existera, men steget från dessa mer allmänt 

hållna och underförstådda mål till mer konkreta och hanterbara verkar många 

gånger vara stort. Under arbetet har framgått att komplexiteten kring dessa 

frågeställningar är stor vilket har inneburit att målstrukturen för varje enskilt 
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företag renodlats och som resulterat i att tyngdpunkten i detta har markerats. 

Så kan ett visst företag ha både strategiska och institutionella mål men där den 

ena kategorien dominerar den andra. På detta sätt har dominansen kommit att 

få avgörande inverkan på de huvudepitet som givits olika målstrukturer. 

Empirin visar att strategiska mål tenderar att dominera industriföretagens 

måluppsättningar medan institutionella på motsvarande sätt karaktäriserar 

serviceföretagen. Denna skillnad mellan vad som kan benämnas som typiska 

industri- respektive serviceföretag kan förstås mot bakgrund av de olika verk

samheternas karaktär. Så utmärks situationen för serviceföretag genom att 

relationen till det slutliga konsumtionsledet är direkt och nära medan någon 

sådan liknande direkt koppling i allmänhet inte är påtaglig för industriföretag. 

Emellertid medför inte denna situation för serviceföretagen att man i allmän

het explicit formulerat institutionella målsättningar. Detta kan exemplifieras 

med livsmedelshandelsföretaget Gerd som mer implicit anger sina institutio

nella mål. Vad gäller strategiska måluppsättningar är även dessa av implicit 

natur och allmänt hållna vilket kan förklaras av att marknaden är uppdelad i 

sammanslutningar av företag (ICA, Konsum m fl), vilket innebär att enskilda 

enheter har en massiv uppbackning av olika slag samt att mycket av konkurren

sen sker blockvis och inte enbart mellan enskilda enheter. Motsvarande situa

tion kan även sägas gälla beklädnadsföretaget Hulda. Här har man genom en 

uttalad målsättning vad gäller sortimentsprofil definierat sin yttre roll. Där

emot är de interna målen som rör lönsamhet och inre organisation mer under

tryckta och allmänt hållna. 

Det tredje serviceföretaget, tvätteriet Inga, skiljer sig från de båda nyss nämn

da genom att man här har både uttalade institutionella och strategiska mål. Den 

överordnade uppgiften har definierats i termer av att lösa ett serviceproblem 

för andra företag. Detta genom att tillhandahålla arbets- och skyddskläder, 

sanitetstillbehör m m. De inre målsättningarna som formulerats rör marknads-

bearbetning genom en medveten säljstrategi, inre effektivitet genom uppställda 

kapacitetsmål, krav på organisatorisk flexibilitet m m. 
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Vad gäller industriföretagen har målfrågorna i första hand internt fokus. Att 

sätta in sin egen verksamhet i en större helhet är alltid vanskligt, inte minst när 

verksamheten i sig är tillräckligt komplex för att dra till sig merparten av led

ningens uppmärksamhet. Av de tillverkande företagen finns en grupp som expli

cit uttryckt olika inre målsättningar. Det är dels de båda inredningssnickerierna 

(Agneta och Britt) dels det största verkstadsföretaget (Doris). Gemensamt för 

dessa är att man har som mål att fortsätta att arbeta med nuvarande produkter 

genom successiva förfiningar med en känd teknologi som genom löpande inves

teringar skall medföra ökad effektivitet. Genom främst dessa insatser söker 

man nå en inre styrka genom vilken man kan hävda sig på marknaden. Denna 

kännetecknas av hård konkurrens och att utveckla en intern säljfunktion utgör 

också ett led i den strategiska målbilden. 

Övriga industriföretag har en mer implicit karaktär på sina strategiska mål. 

Man söker här genom löpande produktutveckling och olika former av mer spon

tana säljfrämjande åtgärder att skapa en ekonomisk bas men någon uttalad 

strategi (som kan härledas ur explicita mål) för hur detta arbete skall ske exis

terar inte. 

Ett undantag från mönstret ovan att industriföretag i allmänhet domineras av 

strategiska mål utgörs av Pallen. Detta företag har utvecklat en uppsättning 

institutionella mål vilka kan sägas överspegla de inre målen. Så vilar verksam

heten på grundläggande konsumtionsetisk basis, dvs ideal om produktens tidlös

het, anti-slit-och-släng, ändamålsenlighet etc, vilket gett snäva normer för 

estetiska, kvalitets- och funktionellt anknutna krav som kommit till uttryck i 

produkten. 

Dessa målsättningar kom länge att dominera hela synen på företagandet i 

Pallen och det var först i samband med lönsamhetsproblem som andra verksam

hetsinterna mål aktualiserades. De kom av naturliga skäl att fokuseras kring 

behovet av ökad vinst vilket resulterade i målsättningar kring exploaterande av 

nya marknader. Samtidigt riktades blickarna mot att utveckla teknologin genom 

nyinvesteringar för att nå bättre produktivitet. 
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Inplaceras de undersökta företagen med hänsyn till vars och ens målkaraktäri-

stik i den figur som presenterades ovan erhålls följande: 

Figur 12.2 Fallföretagens målstruktur. 

Strategiska mål Institutionella mål 

Agneta Inga 

Explicita mål Britt Hulda 

Doris Pallen 

Carin 

Implicita mål Elisabeth Gerd 

Frida 

Ur figur 12.2 framgår att betoningen av strategiska mål framför allt sker bland 

industritillverkande företag, medan traditionella serviceföretag på liknande sätt 

arbetar efter institutionella mål. Strategiska mål finns också men dessa är be

tydligt blekare än de institutionella. En anledning till att serviceföretagen har 

svaga strategiska mål kan vara de ofta förekommande kedjebindningarna. Dessa 

ger ofta sina kedjeanknytna medlemmar en service som indirekt innebär accep

terande av sådana inre mål. 

På motsvarande sätt kan det ibland vara för industriföretagen där olika in

tresseföreningar och liknande får svara för en hel branschs yttre målformule

ring medan den egna verksamheten bedrivs efter inre, strategiska mål. 

Vad gäller dimensionen explicita-implicita mål är det främst bland de största av 

våra fallföretag som man finner mer explicit formulerade målsättningar. Det 

kan också sägas gälla tvätteriet Inga som dels är att betrakta som relativt stort 

i sin bransch dels har en verksamhet som nära påminner om tillverkande före

tags. Denna kategori av företag har således nått en storlek när frågor kring 
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intern organisation och ledning tycks kräva en klarare inriktning vilket resulte

rat i mer formella strukturer härvidlag. Målsättningsfrågor i olika former kan 

ses som naturliga inslag i samband med dessa processer vilket även gett upphov 

till olika explicita strategiska målsättningar. 

Implicita måluppsättningar återfinns bland övriga tillverkande företag samt ett 

serviceföretag. Eftersom de flesta företag med denna typ av måluppsättning är 

relativt små, vilket medför enkla strukturer i produktion och administration, 

kan just dessas allmänna enkelhet härvidlag ses som en förklaring till det impli

cita målförhållandet. Koncentrationen till en person (ägaren) ställer inte något 

krav på explicitet kring mål och målsättningar på det sätt som oftast är fallet 

när organisationen är större och ledningsfunktionen breddad. Behovet av mer 

kollektiva målsättningar ökar under sådana betingelser medan företag med 

enkel struktur, en ägare/ledare, vanligtvis utvecklar en monokultur även vad 

gäller olika målfrågor. 

12.4.2 Malstruktur och planeringsbeteende 

Kopplas företagens sätt att planera till den målstruktur dessa uppvisar framgår 

att företag med planering enligt typ I har en måluppsättning som är explicit 

formulerad och företrädesvis strategiskt orienterad. Det skulle således motsva

ra företag belägna i den övre vänstra rutan i figur 12.2 som presenterades ovan. 

För gruppen företag med planeringstyp II gäller att målsituationen känneteck

nas av en institutionell huvudinriktning. Det rör sig här om två serviceföretag, 

Hulda och Inga, av vilka det senare har uttalat explicita mål, både interna och 

externa, medan det förra företagets mål balanserar mellan explicita-implicita. 

Här är situationen sådan att de institutionella målen definieras genom verksam

heten och de strategiska har en tendens att underförstås. 

Pallen intar här en särställning i så motto att man har en klar inställning till sin 

institutionella situation medan det strategiska förhållningssättet är under

tryckt. Dock visar handlandet över tiden på att processer är igång vilka syftar 

till att utveckla klarare strategiska mål. 
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De övriga företagen planerar alltså enligt typerna III respektive IV. Den all

männa karaktären pä målen är att de genomgående har implicit natur, men där 

betoningen av strategisk eller institutionell är avhängigt om man är service-

eller tillverkande företag. 

Sålunda visar det sig att målen har en relation till planeringstyp på så sätt att 

ju mer explicita dessa mål är desto mer påtaglig är planeringsverksamheten i 

organisationen. De planeringstyper som huvudsakligen kommer till uttryck här 

är I och II, där den förra stilen dominerar när den strategiska situationen star

kast influerar måluppställandet. Omvänt gäller därvid att en implicit känne

tecknad måluppsättning återfinns i de företag som har en planeringstyp III eller 

IV. Planeringen liksom målen är mer intuitiva och underförstådda och tillfällig

hetsinsatser dominerar. Med det avses att en viss enskild fråga kräver någon 

form av strategisk handling. Frågan utgör då incitamentet och planerings- och 

målprocesser flätas samman och ändar upp i en viss handling som svar på till

fällets krav. 

Sammanfattningsvis kan därmed småföretagens planering vad gäller dess målre

lation kännetecknas av att det är främst de strategiska målen som tycks ha 

någon koppling till olika sätt att planera. Detta genom att ju mer explicita 

dessa mål är desto mer påtaglig blir planeringen vad gäller dess omfattning och 

form. Man kan här säga att vad som vanligen åsyftas med traditionell, formell 

planering, sker i företag där även strategiska målsättningar gjorts explicita. 

Det är också att förmoda att planeringsprocessen i dessa fall sker mot, och 

därmed styrs av dessa mål. 

12.5 Planeringens handlingsförlopp 

Den plan som slutligen kommer att ligga till grund för företagets framtida 

handlande växer fram genom de processer som vi här sammanfattningsvis be

nämner planeringens handlingsförlopp. Dessa processer försiggår under vissa 

strukturella betingelser som t ex hur fördelningen av ansvar och befogenheter 

är arrangerat. Samtidigt sker en fördelning av uppgifter och resurser i organisa

tionen som har mer eller mindre exklusivt planeringsfokus. Traditionella organi-
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satoriska aspekter kan således läggas på och därmed belysa planeringsproces

sens handlingsförlopp. Sä b lir det av intresse att studera under vilka former som 

arbetet bedrivs, vad som tas fram och av vem eller vilka detta sker, 

12.5.1 Områden/funktioner som är föremål för planering 

Ur det empiriska materialet kan utläsas att mönstret är likartat oberoende av 

företagens planeringstyp, om man ser till vilka områden/funktioner som är före

mål för planering. Så visar det sig att planer för resultat, finansiering, försälj

ning och investeringar är de som sättes främst. Dock skiljer det sig mellan före

tagen i de olika planeringskategorierna vad gäller frekvensen. Här har praktiskt 

taget samtliga företag med planeringstyp I en plan över framtida resultatut

veckling medan procentandelen för typ II företag är drygt 80 procent respektive 

60 procent för typ III företag. Samma tendens gäller för övriga områden dock 

med lägre procenttal. 

En sammanslagning av olika specificerade områden har vidtagits vilka gett fyra 

huvudinriktningar som planeringsinsatserna kan täcka. Huvudområdena härvid

lag är ekonomiskt/finansiellt orienterade, marknadsorienterade, produktions-

orienterade samt personalorienterade. Som framgått ovan är det i absoluta tal 

vanligast att något/några områden med ekonomisk/finansiell inriktning är före

mål för planering. Detta oberoende av vilken planeringstyp företaget tillämpar. 

Däremot minskar planeringsvidden om företag av typ I jämförs med företag av 

typ II. Så täcker i genomsnitt typ I företagen in 2,4 områden (av totalt 3) medan 

motsvarande för kategori II och kategori III är 2,0 respektive 1,3. För de övriga 

områdena är tendensen likadan vilket nedanstående sammanställning visar. 
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Tabell 12.6 Genomsnittlig intäckning av olika planeringsområden med 
avseende på företagens planeringstyp. 

Områden 

Planerings-
typ 

Ekonomi/ 
Finansiellt 
orienterade 

(3 st) 

Marknads-
orienterade 

(2 st) 

Produktions-
orienterade 

(2 st) 

Personal-
orienterade 

(4 st) 

I 2,4 1,3 1,6 1,3 

II 2,0 1,1 0,8 0,7 

III 1,3 0,8 0,7 0,3 

Anmärkning: Siffrorna i tabellen representerar ett medelvärde för samtliga 
företag med avseende på planeringstyp och område. 

Av tabellen framgår att antalet delområden som ingår i enskilda företags plane

ringsverksamhet varierar mellan kategorierna. Så har företag med planeringstyp 

I en betydligt mer omfattande planering, mätt i antal områden som täcks in, än 

övriga typer. Skillnaden är likartad över alla planeringsområden, dock med en 

ytterligare markering vad gäller personalinriktade planer. 

Det tidsperspektiv vilket planeringen är avsedd att överblicka skiljer sig även 

det åt mellan företagen. Skälen härtill kan vara många och den diskussion som 

fördes under kapitel 2 belyser fenomenet. Analyseras denna dimension utifrån 

grupperingen av företag i olika planeringstyper framgår att det längsta tids

perspektivet återfinns bland typ I företag. I genomsnitt är planeringssikten för 

dessa 2,6 år. Motsvarande för de båda övriga kategorierna är 2,1 år. Någon 

markant skillnad på genomsnittet av tidsdimensionens räckvidd existerar såle

des inte mellan de olika kategorierna av företag. Däremot antyds vilken tidsho

risont som i allmänhet råder. I nedanstående tabell ges en fullständigare redo

visning av förhållandet. 
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Tabell 12.7 Planeringens tidsmässiga räckvidd med avseende på företagens 
planeringstyp. 

Planeringstyp Planeringens tidsmässiga räckvidd i år 
12 3 4-5 Totalt 

I 15 29 49 7 100 

II 21 65 7 7 100 

III 25 56 12 7 100 

Totalt (procent) 20 49 24 7 100 

Totalt (antal 
företag) 22 54 27 8 111 

Anmärkning: Tabellens värden visar procentuella andelar. Internbortfall 30. 

Av tabellen kan utläsas att drygt hälften av företagen med planering av typ I 

har ett tidsperspektiv på minst 3 år. För de övriga kategorierna av företag är 

ett perspektiv på 3 år eller mer förhållandevis ovanligt. Här dominerar 2-års-

perspektivet. Noterbart är den relativt stora andelen företag som utarbetar 

strategiska planer med ett 1-årsperspektiv. Betraktat över hela vårt material 

utgör dessa företag en femtedel. 

12.5.2 Planeringsarbetets organisation 

Analyseras företagsbeståndet med avseende på de tidigare diskuterade plane

ringstyperna framkommer att den planeringsverksamhet som sker till övervä

gande del äger rum inom organisationen med ianspråktagande av egna resurser 

vilket nedanstående tabell visar. 
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Tabell 12.8 Planeringsprocessens intressentinvolvering med avseende på före
tagens planeringstyp. 

Intressentinvolvering 

Planerings-
typ 

Helt intern 
process 

Process där 
externa in
tressenter 

ingår 

Totalt 

I 86 14 100 

II 68 32 100 

III 80 20 100 

Totalt (procent) 80 20 100 

Totalt (antal 
företag) 101 26 127 

Anmärkning: Tabellens värden visar procentuella andelar. Internbortfall 14. 

Som framgår av tabell 12.8 är det för alla planeringstyper vanligast att plane

ringsprocessen exekveras genom företagsintern personal. Mest markant är för

hållandet för företag med typerna I och III medan typ II företag har en, i rela

tion till övriga, märkbar förskjutning mot externa intressenters involvering i 

planeringsarbetet. En anledning till att II företagen uppvisar denna situation är 

att andelen serviceföretag här är högre än bland de övriga kategorierna, och 

som framgått under kapitel 8 är det relativt vanligt att serviceföretagen i nå

gon form är anslutna till en överordnad kedjeorganisation eller motsvarande och 

att man av denna erhåller olika typer av ekonomisk och administrativ service. 

Dessutom framgick tidigare i detta kapitel att beroendeställningen visavi exter

na serviceorgan, t ex bokföringsbyrå, för dessa företag är mer markerad. 

Tidigare har också redovisats att planeringsarbetet vanligtvis koncentreras 

kring en enskild befattningshavare/person, i de allra flesta fall företagets leda

re. I nära 70 procent av samtliga företag som undersökts råder detta förhållan
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de. Speciellt markant gäller detta för företag med planeringstyp III. I de fall när 

flera personer i företaget engageras i planeringsprocessen, antingen i form av 

speciella grupper eller genom funktionell befattningsanknytning, är detta mest 

vanligt i företag med planeringstyp I. I tabellen nedan har endast medtagits de 

företag som har helt internrekryterad personal till planeringsarbetet, dvs den 

första kolumnen i den senast redovisade tabellen, tabell 12.8. 

Tabell 12.9 Planeringsprocessens interna organisation för företag med olika 
planeringstyper. 

Planerings-
typ 

Planerings
process med 

flera del
tagare 

Planering utförd 
av enskild person/ 

befattnings
havare 

Totalt 

I 24 62 86 

II 14 54 68 

III 5 75 80 

Totalt (procent) 13 67 80 

Totalt (antal 
företag) 16 85 101 

Anmärkning: Tabellens värden visar procentuella andelar. Internbortfall 10. 

Studeras vidare hur personsammansättningen ser ut när flera individer är in

blandade i planeringsarbetet framgår att företagsledningen nästan alltid tillhör 

denna grupp. Ett annat allmänt kännetecken är att dessa mer eller mindre for

mella grupper blir "smalare" när man jämför kategori I företag med II respekti

ve III företag. Vad gäller företag med planeringstyp I där planeringsgrupper 

förekommer, så ingår företagsledningen alltid i dessa. Vidare deltar tjänstemän 

i en utsträckning av 60 procent, arbetsledare i 40 procent och löntagare i 30 

procent av planeringsgrupperna. Motsvarande för företag med planeringstyp III 

är att företagsledaren ingår i planeringsgrupp i 95 procent där sådana finns 
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medan motsvarande för tjänstemän, arbetsledare och löntagare här är 11, 16 

och 16 procent respektive. 

De olika planeringskategorierna kännetecknas således, vad gäller sammansätt

ning av förekommande planeringsgrupper, av att dessa blir uppbyggda med fler 

personalkategorier som bas när företaget planerar enligt typ I. Vidden i perso

nalsammansättning avtar därefter för typ II respektive typ III företag, där de 

sistnämnda i huvudsak består av ledningspersonal, dvs i de allra flesta fall 

någon/några av ägarna. 

12.5.3 Planeringsarbetets former 

Planeringsarbetets mer processuella aspekter är i likhet med tidigare diskute

rade fenomen beroende av den ledningsfilosofi som existerar. Förhållandet att 

mindre företag i allmänhet har en begränsad sfär av dominerande personer är 

inte liktydigt med att planeringsarbetet även handhas av dessa ensamma utan 

olika lösningar på planeringens exekutiva fas förekommer. 

Vad gäller företag med planeringstyp I är ansvarsfrågan här vanligtvis löst ge

nom att någon eller några funktionsansvariga tillsammans med företagets leda

re ser till att planeringen drivs runt. Personalsammansättningen som arbetar 

med denna typ av frågor är klar, dess arbetsinriktning likaså. Dock kan incita

mentet till den bedrivna planeringen ha olika ursprung. Så kan den ha uppstått 

ur helt interna behov men även externa dekret (moderbolag) kan styra inriktning 

och övriga allmänna karaktärsdrag på planeringsprocessen. För dessa företag 

gäller vidare att hela eller avgörande delar av planeringsprocessen omgärdas av 

olika typer av regler och rutiner som fastlägger vissa grundstrukturer som vid-

låter handlingsförloppet i stort. Så bedrivs arbetet vanligen under former där 

planeringens målsättning diskuterats och klarlagts, regler för fasta mötestid-

punkter för de i processen delaktiga finns, krav på skriftliga underlag och lik

nande är fastlagda, mötesprotokoll dokumenteras, plan över arbetets tidsmässi

ga fortskridande är vägledande och individuella ansvarsområden är klargjorda. 
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I botten vilar dessutom planeringsverksamheten pä någon form av planerings-

mall eller planeringsteori. Denna kunskap om vad/hur planering bör uppfattas är 

oftast av samma typ som återfinns inom den högre utbildningens värld och kan 

ha kommit till företagets kännedom genom anlitande av externa specialister/-

konsulter eller via utbildning. Det leder till att intern information om vad som 

planeringen går ut pä vanligtvis sker och att man därigenom erhåller en förank

ring för de processer som genomlöps. I och med att frågor kring planering lyfts 

fram och ges egenvärde blir denna aktivitet viktig och de regler och rutiner som 

förknippas med denna verksamhet skapar samtidigt en viss grad av permanens 

över handlandet. Sammantaget har den strategiska planeringen erhållit en egen 

status med nära förbindelse till övriga företagsledande uppgifter. 

Också för typ II företagen är ansvarsfrågan för planering fördelad på några 

personer, antingen genom att klara ansvarsområden markerats för respektive 

eller att företagsledaren med någon ledande tjänsteman ensam håller i arbetet. 

Dock är drivkraften för planering här något suddigare vilket gör att planerings

inriktningen i stort kan ha ett mer begränsat fokus, både i tid och rum. Den 

regeluppsättning som existerar kring planeringsverksamheten har inte samma 

fasthet som för tidigare diskuterad grupp av företag. Här vägleds arbetet i 

huvudsak av mer allmänna principer, ibland varvade med handfasta insatser när 

sådant anses påkallat. Den allmänna filosofiska grunden kring planeringen och 

dess värde kan urskiljas men har ännu inte präglat organisationens allmänna 

struktur. Någon bakomliggande och vägledande modell för hur planeringen skall 

bedrivas, vad som skall beaktas m m är inte heller framträdande utan mer ten-

tativa varianter kommer till användning. Beroende på oklarheten i dessa av

seenden blir det också svårt att i annat än mer allmänna termer söka förankra 

denna verksamhet i organisationen. Planeringen har svårt att bli accepterad, få 

egen status och kommer ofta att få rollen av en biaktivitet. 

Vad gäller företagskategorin med planeringstyp III kan de fenomen vi nyss dis

kuterade sägas bli ytterligare mer markerade. Här kan huvuduppgiften för pla

nering sägas gälla kapacitetsrelaterade spörsmål, att disponera givna resurser 

på bästa sätt, att rutinisera vissa beteenden i fråga om kund- och leverantörs-

kontakter m m. Den verksamhetsanknutna, operativt inriktade planering som 
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sker innebär vanligen att olika ansvariga utsetts och där dessa har individuellt 

ansvar. Ingen samlad och heltäckande planeringsverksamhet sker. Planeringen 

kan för dessa företag sägas sakna stadga i termer av olika formella regler och 

rutiner. Planeringsverksamheten har dock en förankring bland de planeringsan

svariga i mer visionära termer vilket kan ta sig uttryck i att alternativa framti-

der diskuteras. 

Emellertid är steget från dessa visioner till mer konkret utformade strategier 

för handling stort och resulterar vanligen i en ytterligare koncentration på det 

operativa. Produktionsplanering och inköpsplanering kan utgöra exempel på de 

aktiviteter som blir det synbara resultatet. Någon helhetssyn på organisationen 

och dess situation ges sällan konkret uttryck. Av detta förstås att någon "eta

blerad" planeringsmodell inte ligger som grund för handlandet. Ej heller har 

planering i sig getts ett egenvärde, eftersom sanktion från företagsledning i 

egentlig mening inte förekommer. "Vi i vårt företag är så speciella att traditio

nell planering inte är möjligt för oss" (VD, Frida) är ett vanligt påstående som 

företrädare för dessa företag anför som en förklaring. Av det tidigare sagda blir 

därför olika planeringsinsatser av temporär natur och måste konkurrera med 

andra aktiviteter om uppmärksamhet och resurser. 

Slutligen utmärkes företag med typ IV-planering av att företagsledare i huvud

sak ensam svarar för dessa aktiviteter. Frånvaron av jämbördiga parter i pro

cessen leder till att det mesta löses helt informellt, och "i huvudet på" någon 

kan därvid utgöra ett signifikativt kännetecken på denna variant. Övergripande 

planering får stå tillbaka för mer direktanknutna insatser, då främst i form av 

frågor kring finansiering, försäljning, produktion, produktutveckling och liknan

de. Någon övergripande planering med rötter i en förankrad kunskap eller teori 

saknas liksom även rutiner och övriga formalia kring företeelsen. 

Intern förankring genom informationsinriktade aktiviteter blir inte aktuella 

utan monokulturen i fråga om vad som är planering och hur denna utförs är 

påfallande. Genom att koncentration vanligtvis sker till ett visst område, det 

som för tillfället mest pockar på uppmärksamhet, blir insatserna temporära och 
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ses som en steri på börda - ett nödvändigt ont som tillhör företagsledandets 

vardag. 

För att belysa erfarenheter kring och förekomsten av regler och rutiner som 

guide för olika planeringsinriktade processer kan följande tabell återge något av 

förhållandet. Vi har här anknutit till förekomst av budgethandbok eller liknande, 

anvisningar som reglerare av den årsvis upprättade och till redovisningen kopp

lade budgeteringen. Det skall således återspegla den vana och erfarenhet som 

företagen har i sitt användande av mer formaliserade regler som vägledare i 

administrativa processer. 

Tabell 12.10 Användande av skriftliga instruktioner som vägledning för budget
processer med avseende på företagens planeringstyp. 

Planeringstyp Förekomst av skriftliga 
budgetinstruktioner 

I 45 

II 39 

III 16 

IV 13 

Totalt (procent) 23 

Totalt (antal företag) 46 

Anmärkning: Tabellens värden visar procentuella andelar. 

Ur tabellen kan utläsas att förekomsten av instruktioner för budgetering avtar 

från företag av kategori I till motsvarande kategori IV. Dock inträffar den mest 

dramatiska skillnaden när typ II jämförs med typ III. Man kan säga att två ytter

ligheter existerar för vårt material. Dels en grupp företag (typ I och II) som har 

skriftliga instruktioner i omkring 4 företag av 10, dels typ III och IV företag 

vars procentandel här ligger kring 15. Användande av och inställningen till for-
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malisering skiljer sig således åt vad gäller mer verksamhetsanknutna fenomen 

vilket också torde återspegla sig i det sätt varpå planeringsarbetet präglas i 

organisationen. Ett allmänt informellt och spontant beteende i frågor som 

ligger den operativa verksamheten nära leder sannolikt till samma syn när mer 

strategiska fenomen skall beaktas. 

12.6 Planeringsförloppen i sammanfattning 

Inom ramen för planeringens orienteringsförlopp kan sägas att några mer mar

kanta skillnader inte existerar vad gäller kopplingen mellan företagens plane

ringstyp och utnyttjande av extern företagsservice. Skillnader som dock finns 

tyder på att ett högre utnyttjande av extern service av operativ administrativ 

natur (främst redovisning) utmärker företag som planerar enligt typ III och IV, 

en tendens som dock inte har någon motsvarighet beträffande övrigt utnytt

jande av mer kvalificerade ekonomiadministrativa service- och konsultinsatser. 

Snarare använder sådana företag denna möjlighet i lägre utsträckning än övriga. 

Beaktas den totala bilden härvidlag framträder ett mönster där företag med 

mellantypen av planering, typ II, har de mest utvecklade formerna för plane-

ringsanknytna externa resursstöd. 

Även beträffande underleverantörs- respektive allmän kundstruktur visar mate

rialet på ett mönster. Beroendeförhållanden av denna art tycks vara relaterade 

till planeringsbeteende, som detta getts uttryck i olika planeringstyper, på så 

sätt att ju kraftigare bindningar som förefinns desto vanligare är det att företa

gen bedriver planering enligt typ IV. Mönstret är emellertid inte entydigt efter

som en viss nivå av bindning (dock ej dominerande) tycks stimulera till utveck

ling av planeringen i riktning mot typ I. En viss stabil grund finns för företagets 

verksamhet och dess avsättning. Blir grunden "total" övertar det externa före

taget eller kunderna basen för vad planering bygger på. I stället förflyttar sig 

företagen från ett strategiskt planeringstänkande till ett operativt beteende där 

det gäller att organisera produktionen efter kundens/beställarens agerande. 

De resultat som redovisats ger tillsammans förståelse för hur olikheter i extern 

resurskomplettering även ger skillnader i sättet att planera. För företag med 
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planering enligt typ III och IV gäller att dessa ofta överlämnat merparten av 

sina ekonomiadministrativa bassystem till bokföringsbyrå eller dylikt, där man i 

första hand söker komplettering av generell natur. Kravet på specifika lösningar 

pä exklusiva problem är här lågt. Även bland företag av typ I förekommer ut

nyttjande av extern företagsservice. Det vanliga är dock att sådana företag 

använder denna resurspotential som ett komplement till egna interna funktio

ner. Den upparbetade kompetens som finns i företagen och som kommer till 

användning i orienteringsförloppet gör att det i första hand är unik kunskap som 

sökes. Kontakterna är därvid ofta av temporär natur. För företag med mellan

formen av planering (II) finner man en blandning av externt anskaffad rutin-

respektive specialservice. I allmänhet finns här egna utvecklade och handhavda 

bassystem i någon form varför intresset i första hand via externa organ syftar 

till att vidareutveckla dessa system. I detta sammanhang blir då planeringsupp

giften en naturlig ingrediens som både uppställer behov och anger källan för 

extern företagsservice. 

Studeras den interna situationen finner vi att olika ekonomiadministrativa 

systems utbyggnad och utformning utgör en betydelsefull grund på vilken plane

ringens orienteringsförlopp vilar. Utvecklingsnivån och inriktningen av dessa 

skiljer sig dock åt mellan företagen. System för ekonomistyrning, redovisning, 

budgetering och uppföljning utgör således potentialen för orienteringsförloppet i 

teknisk bemärkelse, men även erfarenheten och kunskapen med att arbeta i 

större heltäckande system är också den betydelsefull i detta sammanhang. 

Ser vi till orienteringsförloppets förutsättningar, genom förefintliga ekonomi

system, finner vi att företag som planerar enligt typ I i allmänhet har en internt 

uppbyggd redovisning samt ett utbyggt system för budgetering där uppföljningen 

ingår som en naturlig beståndsdel. Datorutnyttjandet för denna kategori av 

företag är också något vanligare. Denna allmänna karaktäristik förändras på så 

sätt att inslagen av egna system för redovisning tunnas ut, budgeteringen om

fattar färre områden, uppföljningen tappar sin direkta koppling till budgeten 

och datorutnyttjandet avtar något när företag med planering av typ II studeras. 

Tendensen accentueras ytterligare för typ III respektive typ IV företag. 
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Materialet uppvisar entydigt att företag med en mer utvecklad planeringstyp 

även har utbildat personalen i större utsträckning. Förutom att företagsledaren 

har en högre grundläggande utbildning i typ I företag så satsar dessa företag 

fortlöpande resurser för fortbildning av personalen i högre utsträckning än öv

riga. Det är dock ovanligt att sådan företagsbekostad utbildning kommer det 

breda kollektivet till del. I stället satsas det i detta avseende på företagsle

dande personal vilket i många mindre företag är liktydigt med några enstaka 

personer. I resurshänseende råder det även en ojämvikt mellan grupperna på så 

sätt att typ I företag både har en högre tjänstemannaandel och ett aktivare 

arbete i styrelseorganet. 

Företagens målsyn kan också relateras till det sätt varpå planeringen sker. Så 

har företag som bedriver planering enligt typ I en måluppsättning som är expli

cit formulerad och med strategisk prägel medan en förskjutning mot mer insti

tutionella sker för typ II företagen. I företag med de båda övriga planeringsty

perna (III och IV) utmärkes målsituationen av att dessa är mer implicita till sin 

karaktär och beroende på om man är verksam som tillverkande eller servicefö

retag får målen en betoning på strategiska respektive institutionella förhållan

den. 

Beträffande de handlingsinriktade förloppen visar studiernas resultat att de 

planeringsområden som prioriteras i första hand är sådana som behandlar eko

nomi/finansiering. Här är mönstret likartat för alla företagskategorier. Dock 

förhåller det sig så att andelen företag som explicit planerar dessa funktioner 

avtar om man går från kategori I till kategori III. Vad gäller bredden i den pla

neringsansats man tillämpar, dvs inteckningen av andra funktioner än de nyss 

nämnda, framkommer även här att den är avtagande när man jämför företag 

med planeringstyp I, typ II respektive typ III. Även planernas framförhållnings-

sikt skiljer sig åt om man betraktar denna utifrån tidsdimensionen på så sätt att 

typ I företagen har en något längre planeringssikt än de båda övriga kategorier

na. 

För de mer organisatoriskt anknutna dimensionerna som definierar handlingsför

loppets natur kan sägas att det generellt är så att antalet inblandade personer 
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vanligtvis är få och att dessa i huvudsak utgörs av representanter för företags

ledningen ibland med assistens av någon/några ledande tjänstemän. Inslaget av 

externa krafter i planeringsprocessen är ej ovanligt och bland företag med pla

neringstyp I respektive III förekommer detta i 15-20 procent av fallen, medan 

denna andel ökar till nära en tredjedel för företag med planeringstyp II. I de fall 

när flera personer involveras i planeringsarbetet, vilket är vanligast i typ I före

tag, är gruppsammansättningen så att någon ledningsrepresentant nästan alltid 

ingår. Den därnäst vanligaste deltagarkategorin är tjänstemän. Vidare är spänn

vidden vad gäller antalet personalkategorier som ingår i dessa grupper avtagan

de från företag av typ I till företag av typ III. 

Samma tendens gör sig också märkbar om man studerar frågan om ansvarsför

delningen för planering inom organisationen, rutiner som omgärdar/stadgar upp 

densamma, planeringens egen status, dess förankring i organisationen m m. För 

alla dessa dimensioner gäller i huvudsak att planeringens allmänna konturer blir 

mer lösliga och mer fixerade till en viss person (ledaren) om typ I företag jäm

förs med de av typ II respektive III. 

12.7 Orientering, mål och handling - byggstenar som definierar små

företagens olika sätt att planera 

Föreliggande kapitel har empiriskt belyst planeringsföreteelsen från en mängd 

dimensioner. Dessa olika aspekter har grupperats i tre huvudförlopp som defi

nierar planeringsprocessen. Förloppen har givits benämningarna orienterings-, 

mål- och handlingsförlopp. Beroende på hur dessa delprocesser genomlöps, vil

ken kombination av dem som bygger upp det enskilda företagets totala plane

ring kan man tala om att processen har olika karaktär. I kapitel 8 utvecklades 

en kategoriindelning av företagen i olika planeringstyper. Dessa togs därefter 

som utgångspunkt för en djupare analys med avsikt att närmare identifiera de 

företagsrelaterade faktorer som tillsammans lämnar mest bidrag till att förkla

ra dessa olika planeringstyper. Genom omfattande studier av det empiriska ma

terialet samt olika statistiska bearbetningar urskiljdes ett antal faktorer som 

bedömdes som mer betydelsefulla än andra. Denna fas avslutades med att mate
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rialet bearbetades genom en diskriminantanalys varvid en slutlig identifiering 

av mer framträdande faktorer kunde åstadkommas. 

Med ledning av de planeringsrelevanta faktorerna som framkommit ur denna 

första analysfas har i föreliggande kapitel en ytterligare fördjupning skett. Här 

har ambitionen varit att förklara och förstå pä vilket sätt de enskilda faktorer

na och deras egenskaper är kopplade till de olika planeringstyperna. Efter denna 

mer partiella empiriska analys anlägges fortsättningsvis ett perspektiv där en 

helhetsbild över planeringsprocessen eftersträvas. Vi kommer därför att 

sammanföra, förenkla och renodla resonemanget för att på detta sätt nå fram 

till olika sammanhållna planeringskaraktärer som företagen kan sägas besitta. 

Dessa karaktärer ges nedan namnet planeringsstil. 

12.7.1 Den rationella planeringsstilen 

För att fullgöra den uppgift som informationsmässigt definieras genom orien

teringsförloppet krävs att data av skilda slag registreras och bearbetas. Det 

material och de underlag som ligger till grund för lösandet av denna uppgift kan 

för företag med planering typ I genereras internt i stor utsträckning. För dessa 

finns i allmänhet administrativa instrument utvecklade i företaget. Så finns 

egen redovisnings- och budgeteringsorganisation samt datoriserade rutiner som 

tillsammans bildar en viktig ekonomiadministrativ bas för både informationsin-

hämtande och -analyserande aktiviteter. 

Förutom de mer tekniskt präglade systemen har denna grupp av företag också 

organisatorisk potential i detta avseende eftersom en tjänstemannakader här 

har etablerats i organisationen. Förutsättningarna för att överhuvudtaget bedri

va och utveckla administrativa processer är därigenom bättre. Samma mönster 

präglar också företagens överordnade ledningsorgan, styrelsen, vilket intar en 

mer aktiv roll med i huvudsak övergripande arbetsuppgifter. 

Målförloppet karaktäriseras hos typ I företag genom att målsättningarna i all

mänhet är explicita och strategiskt inriktade. Förhållandet kan uttryckas som 
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en situation av planering mot uppställda mâl vilket i sin tur implicerar ett visst 

handlande, uttryckt i strategier, för måluppnäendet. 

Planering enligt denna typ leder därvid till ett handlande som utmärks av att 

mer helhetsbaserade ansatser vidtas. Sålunda intecknar planeringen en större 

del av företagets funktioner eller områden och den planeringsrelevanta tidshori

sonten utsträcks mot en treårssikt. Relativt sett involverar processen deltagare 

från många av företagets interna intressentgrupper även om ägare/företagsle

dare i allmänhet dominerar bilden. Processen får stadga genom en hög grad av 

formalism vilket bl a kommer till uttryck i skriftliga instruktioner, befattnings-

mässiga klarlägganden och tidsmässiga hållpunkter. 

Genom att planeringen bedrivs mot mål, med egen kompetens på ett i förväg 

fastställt sätt kan man karaktärisera denna planeringstyp som den rationella 

stilen. 

12.7.2 Den administrativa planeringsstilen 

Företag av typ II har den mest utvecklade formen för planeringsanknutet ex

ternt resursstöd. Oavsett om den operativa ekonomistyrningen handhas internt i 

företaget eller av externt organ anlitas redovisningsbyrå, revisor, konsulter e 

dyl för uppgifter med analyserande och informationsförädlande syften. Dess

utom har företag som tillhör denna grupp en högre grad av extern involvering i 

planeringens handlingsförlopp. Detta sistnämnda är en naturlig följd för alla 

serviceföretag vars bindningar till moderorganisation är av sådan intim karaktär 

ur administrativ synvinkel att den överordnade organisationen förutom operativ 

service även tillhandahåller färdiga strategiskt inriktade paket. 

De målformuleringar som återfinns bland dessa företag gäller dels ett begränsat 

antal områden dels har dessa ett relativt kort tidsperspektiv. Vanligtvis ut

trycks målen i ekonomiska lönsamhetstal för ett eller något år framåt. Därut

över är marknadsandelar samt olika typer av kalkyler över nysatsningar/nyin

vesteringar exempel på hållpunkter eller motsvarigheter till mål. 
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I stora drag påminner planeringsbeteendet hos typ II företag många gånger om 

ett utvecklat budgeteringsförfarande. Processen har genom egen, men ofta 

genom extern försorg, formell prägel där ett snabbt arbete prioriteras. Därvid 

ges processen i sig inget egenvärde vilket också återspeglas i den korta fram-

förhållningstiden. Det gäller att vid kontinuerligt återkommande tidpunkter 

"fatta beslut" som kan ge företaget en tids arbetsro. Hela denna situation av 

arrangemang med administrativa instrument och processer har gett detta pla

neringsbeteende namnet den administrativa stilen. 

12.7.3 Den verksamhetsorienterade planeringsstilen 

Företag som planerar enligt typ III har för sitt handlingsförlopp en relativt 

mager intern resurspotential. Man har byggt upp en del interna system som i 

första hand har till uppgift att tillgodose primära produktionsanknutna och lega

la krav. Vid sidan av de egna systemen är det vanligt att man även söker extern 

resurskomplettering i detta avseende. De uppgifter eller system som man därvid 

söker komma i åtnjutande av är fortfarande av karaktären bassystem vilande på 

allmän eller generell kunskap. I de fall man ianspråktar externa resurser får 

man vanligen en del extra på köpet, sådant som inte direkt efterfrågas. Det 

innebär att kapaciteten till ett fullvärdigt orienteringsförlopp finns, men att 

den inte alltid kan exploateras på grund av bristande interna resurser i fråga om 

kunskap och personal. Det kan gälla tolkningar av nyckeltal, kalkylunderlag, 

budgetering och budgetanalys. 

Beträffande planeringens målförlopp gäller att den egentligen inte i någon 

större utsträckning påverkar planeringen som helhet. De drivkrafter och res

triktioner som idealt genereras under målförloppet är implicita till sin natur 

och beroende på om företaget är ett tillverkande eller serviceföretag så har de 

implicita målen intern strategisk respektive extern institutionell prägel. Denna 

situation innebär att något övergripande och konkret mål inte vägleder plane

ringen utan olika målsättningar växer fram parallellt med de mer ad-hoc-

mässigt präglade planeringsprocesserna. 
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I samband med att planeringsprocesser sker är ansatsen för dessa företag mer 

partiell i så motto att vissa områden/funktioner lyfts fram och blir föremål för 

planering. Den framförhållningstid man arbetar med överstiger i allmänhet inte 

2-årsgränsen. Processen bedrivs dessutom i huvudsak via egna resurser och egen 

personal vilket är liktydigt med någon eller några ur ägar/ledningskretsen. 

Eftersom planeringen involverar ett fåtal blir kravet att omgärda densamma 

med formella ramar lågt. I stället sker planeringen mer visionärt och i sam

talsform när någon speciell fråga eller akut problem aktualiserar detta. Från 

tanke till handling är vägen kort och oproblematisk och kan understundom ka

raktäriseras som "kris-planering". Vi har valt att som sammanfattande epitet på 

denna typ av planering sätta den verksamhetsorienterade stilen. 

12.7.4 Den ten tati va planeringsstilen 

Planeringens status som egen aktivitet är här låg, vilket kommer till uttryck i 

att dessa företag ej anser sig bedriva någon form av strategisk planering. Här är 

den interna fokuseringen på verksamheten mycket stark och genom denna ska

pas i de allra flesta fall det ekonomiska utrymmet som krävs för fortsatt exis

tens. 

Verksamhetscentreringen innebär att de administrativa system som erfordras är 

basala och enkla till sin natur. Det gör att man internt helt kan fylla de behov 

som ställs, men lika ofta sker en komplettering externt. Administrationen är 

ytterligare uttunnad jämfört med övriga kategorier av företag och utgörs oftast 

av ägare eller någon till dessa närstående. Centreringen till ägaren/ägarna i 

administrativ, teknisk och produktionsmässig bemärkelse innebär att arbetsbe

lastningen för denne/dessa blir stor. Prioriteringen av arbetsuppgifterna blir 

nödvändig vilket får till följd att de mest bekanta eller de som ligger i linje med 

intresset kommer främst. Planeringen kan sägas bli ett resultat av handlingar 

som löpande sker. Planering som styrinstrument ersättes med handlande. Det 

gör att man i egentlig bemärkelse inte kan tala om mål och målsättningar annat 

än i termer av överlevande. Att handla blir ett medel för detta. Successiva 
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positioneringar för att därefter känna av om tidigare handling var riktig gör att 

vi kan tala om téntativ planering. 

Om man hamnat i ett ogynnsamt läge visavi sin handlingsmiljö svarar man med 

en ny handling som förflyttar företaget i positionsmässig bemärkelse. Genom 

att företag av denna typ snabbt kan känna av om man ligger "rätt" eller "fel" är 

detta möjligt. Man kan således säga att bristen på målmedveten styrning kom

penseras av relativ lättrörlighet och känslighet. 
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13 FÖRETAGETS SITUATION OCH PLANERINGSSYSTEMET 

13.1 Planeringens rambetingelser - organisationens karaktär 

En av de grundläggande ansatserna i föreliggande arbete är att företag uttrycks 

i termer av planerande system. Härmed har kunnat urskiljas olika karaktärer 

hos företagen och därvid särskilt lyft fram och renodlat ett antal ideala varian

ter beroende på den eller de egenskaper som dominerar och präglar företagen. 

De idealtyper som får återspegla den organisatoriska karaktären har vuxit fram 

via analyser av företagskomponenterna koncept, resurs och organisation. Inom 

denna "miljö" tilldrar sig framtidsinriktade aktiviteter sammanhållna inom be

greppet planering. Således är planeringsprocessen och företagets allmänna 

struktur relaterade till och ömsesidigt påverkande varandra. 

Den komponent som benämnts koncept härrör från det intima sambandet som 

finns mellan planering och mentala aktiviteter. Dessutom finns motsvarande 

nära koppling till kunskapen om sociala och politiska processer. Vi har valt att 

betrakta denna komponent som den mentala bas genom vilken en organisation -

dess medlemmars värderingar, attityder och normer - formar sitt handlande. 

Som visats i tidigare kapitel finns det en rikhaltig litteratur kring detta feno

men och synsätten varierar likaså. Exempel på anknytningar (kopplingar) som 

kan göras är till Argyris (1972) och March och Simons (1958) beslutsteorier, en 

annan till Rhenmans (1969, 1974 a) understrykande av värdesystemens betydelse 

i organisationer och ytterligare paralleller finns hos Stymne (1970) och Normann 

(1975) som pekat på vilken roll de dominerande idéerna och individerna har för 

ett företags beteende. Dessutom har också mer individ- och gruppanknutna 

koncept aggregerats till att omfatta mer företagsövergripande kulturer. Ansoff 

(1978) sammanfattar de ambitioner som ger uttryck för en organisations be

teende som strategisk kultur. Vanligt är därvid att en och samma organisation 

lever under multikulturella betingelser och t ex Pfeffer (1982) hävdar att det i 

ett sådant förhållande förefinns en potentiell kraft som underlättar föränd

ringar. 
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Även organisationens resursmässiga egenskaper har beaktats och fått utgöra en 

komponent som definierar företaget sett som planerande system. Härigenom 

fästes avseende vid de administrativa system, de personella och materiella 

resurser som förefinns i syfte att fullgöra företagets olika uppgifter. Utifrån 

denna uppsättning kan organisationen driva specifika processer och vidta skilda 

handlingar, och beroende på dessa processers och handlingars karaktär kommer 

olika resurser att erfordras. (McCosh, Raman och Earl, 1981) Resursernas bety

delse för planeringsprocessen är således uppenbar, och inte överraskande har 

detta ofta yttrat sig i att resursernas ställning lyfts fram och fått utgöra det 

centrala fundament pâ vilken planeringen vilar. Framväxten av omfattande 

planerings- och simuleringsmodeller, vanligen datorbaserade, utgör exempel 

härpå. (Nadler, 1978) 

Slutligen skall den organisatoriska komponenten ses som den dimension vari

genom studium av företagens strukturella och processuella arrangemang har 

möjliggjorts. Denna aspekt har förankring i de skolbildningar vilka var och en 

anlägger skilda synsätt på organisationers utformning och handling. Här kan 

nämnas Taylor (1916), Mayo (1933) samt Trist och Bamforth (1951) som repre

sentanter för inriktningar vilka även följer en historisk utvecklingslinje. Därut

över knyter t ex March och Simon (1958) miljöaspekterna betydligt närmare 

företaget genom den öppna systemsynen och "the contingency theory" har ge

nom en mängd olika ansatser strävat efter att finna organisationsstrukturer som 

förutom miljömässiga aspekter även skall vara anpassade efter företagsrelate-

rade interna förhållanden. 

Vidare kan en organisation karaktäriseras både i strukturella och processuella 

termer. Child (1977 b) diskuterar därvid strukturen och menar att organisering 

innebär att man med hjälp av ett antal komponenter identifierar de förutsätt

ningar och mekanismer som leder till en effektiv organisation. Utifrån ett så

dant resonemang med olika basstrukturer och funktioner samt en samtidig kopp

ling till den omgivande miljön har också enligt t ex Thompson (1971) och 

Lawrence och Lorsch (1967), utvecklats ett antal strukturtyper som bäst anses 

lämpade i olika situationer. I mer processuella ansatser är det vanligt att be

slutsprocesser har tagits som utgångspunkt och att det råder ett samspel mellan 
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dessa och vissa betingelser i själva beslutssituationen (Thompson 1971, Axelsson 

1981). Därutöver har Miller och Friesen (1980) visat på olika organisationstyper 

vilka är resultatet av hur processer genomlöps via ett interaktivt samspel 

mellan struktur, processer och omgivningsbetingelser. 

Mot denna bakgrund har i föregående kapitel det empiriska materialet analyse

rats. Därav framgår att de interna och externa betingelser under vilka ett före

tag verkar tillsammans formar ett visst framtidsinriktat förhållningssätt. Ur 

den mångfacetterade bild som framkom vid denna analys var det dock möjligt 

att uttolka olika mönster. Med ledning av de mer framträdande dragen i dessa 

mönster kunde utifrån ett totalperspektiv en renodling ske vilket ledde fram till 

att tre utmärkande grupper av företag kunde urskiljas utifrån dessas organisato

riska särdrag. 

I den första av dessa huvudgrupper betingas förutsättningarna för verksamheten 

av resursmässiga faktorer främst genom att maskinella system, tekniska färdig

heter, program och rutiner överflyglar den inriktning som övriga komponenter 

kan frammana. En rationell grundsyn vid utvecklandet av ekonomi- och plane

ringssystem åtföljs samtidigt av motsvarande mekanistiska utgångspunkter vad 

gäller konceptuella och organisatoriska aspekter. Administrativa principer, 

rolltilldelningar, ansvar och befogenheter liksom olika processer för planering, 

budgetering och produktion försiggår under reglerade och formella former. 

Sådana företag har här betecknats som analyserande. 

Den andra gruppen består av ett antal företag vars allmänna egenskaper präglas 

av stor flexibilitet. Organisationsstrukturen vilar på informella grunder med 

ringa inslag av administrativa mellannivåer. Ledningen direktkommunicerar 

vanligtvis med produktionsnivån och eventuella omställningar av verksamheten 

är lätta att åstadkomma. Förmågan till överlevnad baseras på möjligheten till 

snabba ompositioneringar, dock inom ramen för vad som vidlåtes av en histo

riskt betingad inriktning av verksamheten. Dessa förändringar sker vanligtvis 

stegvis där dramatiska förändringar söker undvikas. Frånvaron av egen utbyggd 

administration kompenseras av olika kopplingar till externa resursorgan genom 
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vilka nödvändiga basbehov för området ekonomistyrning kan tillgodoses. Den 

karaktär dessa företag utmärkes av har betecknats som reaktiv. 

Slutligen identifieras en grupp av företag vars situation pä ett påtagligt sätt 

genomsyras av konceptuella inslag. Mer konkret innebär detta att olika former 

av värderingar, inställningar och visioner utgör de ledstjärnor efter vilket 

mycket av företagets verksamhet baseras på. Så finns företag där begrepp som 

risktagande, flexibilitet och hög servicenivå dominerar verksamheten och få 

avsteg från detta kan tänkas. Med hänsyn till den organisatoriska karaktär som 

utmärker dessa företag ges de benämningen entreprenöriella. 

Således har tre kategorier av företag, som med hänsyn till dess allmänna egen

skaper som planerande system, kunnat urskiljas. Den i vid bemärkelse präglade 

karaktär som dessa företagskategorier kännetecknas av har resulterat i sam

lingsbenämningarna analyserande, reaktiva och entreprenöriella företag. 

13.2 Planeringsprocessen - dess egna förutsättningar 

Planeringsföreteelsen har i detta arbete betraktats som tre interrelaterade 

förlopp. Den teoribas som legat till grund för denna indelning har frammanat 

denna teoretiska operationalisering. Olikheterna mellan dessa bakomliggande 

teorier kan uttryckas i skillnader vad gäller tyngdpunkterna i respektive plane

ringssynsätt. Så betonas av företrädare för den av oss benämnda formalistiska 

ansatsen att en organisation alltid formulerar och verkar utifrån ett eller flera 

mål och att organisationens handlande baseras utifrån detta. Planeringspro

cessen har således sin naturliga startpunkt i den måluppsättning som förefinns 

och planeringens syfte blir därmed att förse organisationen med de strategier 

som bäst gagnar måluppnåendet. Planeringen ses därmed enligt Ansoff (1965), 

Koontz och O'Donnel (1964), Higgins (1980) m fl som en mer eller mindre for-

maliserad problemlösningsprocess med en påtaglig logisk uppbyggnad. Plane

ringens systematik och de faser som bygger upp densamma kan betraktas som 

en "master plan" över processen. 
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Utgångspunkten att företag alltid verkar i en viss miljö med vilken olika ut

bytesprocesser sker har präglat framväxten av en delvis alternativ syn på plane

ring. Denna situationsanpassade planeringsansats har hämtat kraft ur den orga

nisationsteoretiska strömningen vilken fokuserat sig på hur organisationer an

passar sig till sin miljö ("contingency theory"). Utifrån denna kunskapsbas har 

ett flertal forskare, t ex Hofer (1975), Lorange och Vancil (1977), Bamberger 

(1980 a, 1983 b), Miller och Friesen (1978, 1980, 1983), sökt utveckla kunskap 

om olika situationella bestämningsfaktorers inverkan på planeringssystemens 

utformning. Såväl miljömässiga dimensioner som mer interna strukturella för

hållanden har beaktats härvidlag. 

Den tredje huvudströmningen inom planeringsområdet som vi urskiljt har be

nämnts den processinriktade ansatsen. Betoningen i denna ansats ligger på hand

lande, där det aktiva och dynamiska inslaget i planeringen betonas. Genom or

ganisationens ständiga interaktion med omgivningen växer olika strategier 

fram. Normann (1975) har givet denna ansats beteckningen "processyn" i mot

sats till den traditionella planeringen som i allmänhet baseras på en "målsyn". 

Den teoretiska bas som denna ansats vilar på är inte direkt planeringsrelaterad 

utan influensen kommer från studier som haft andra organisatoriska fenomen 

som fokus. Så utgör Simons (1957) beskrivning av konsekvenser vid komplexa 

beslutssituationer, Lindbloms (1959) teorier om "muddling through" och "disjoin

ted incrementalism" samt Hedberg, Nyström och Starbucks (1976) teser om hur 

organisationer kan utformas för att möta omgivningsbetingade förändringar 

exempel på källor varpå denna planeringsansats bygger. 

Sammantaget har tre huvudinriktningar av planeringsansatser urskiljts och var 

och en av dessa lägger tonvikten på ett speciellt förhållande som planeringen 

bör vila på. Vi ser dock inte dessa huvudströmningar som konkurrerande och 

varandra uteslutande utan snarare som komplementära när en samlad ansats på 

företeelsen planering eftersträvas. Med ledning av denna teoribas har vi därför 

valt att diskutera planering i termer av tre interrelaterade förlopp, nämligen 

orienteringsförloppet med rötter i situationsbetingade teorier, målförloppet 

med bindningar till den formalistiska ansatsen och handlingsförloppet utifrån de 

strömningar som präglar den processinriktade planeringssynen. 
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I kapitel 12 har det empiriska materialet analyserats med avseende pâ de tre 

planeringsförloppen. Resultaten av denna analys visade att företagens plane

ringsbeteende, uttryckta i orienterings-, mål- och handlingsförlopp, inte är 

ensartade. Emellertid finns vissa gemensamma och mer framträdande drag i 

sättet att planera vilka bildar underlag för att urskilja och sammanföra företa

gen i ett antal kategorier. Dessa olikheter vad gäller planeringsbeteende leder 

vidare till att vi kan tala om förekomsten av skilda planeringsstilar. 

Den första av dessa, den rationella planeringsstilen, utmärks av att vissa 

fastare formaliteter omger planeringsarbetet vad gäller systematik och doku

mentation. Vidare har planeringsarbetet en mer regelbunden karaktär där de 

flesta funktioner eller områden innefattas i en samlad planeringsansats. 

Den andra, administrativ planeringsstil, innebär att man bedriver planering uti

från mer informella och spontana grunder och där kravet pä regelbundenhet och 

helhetssyn inte är vägledande. Snarare kännetecknas planeringen av att ett visst 

problem initierar planeringsarbetet. 

Den tredje, verksamhetsorienterad planeringsstil, innebär ett nära nog helt 

informellt och spontant planeringsbeteende. Ett stort antal faktorer inverkar 

bestämmande för hur planeringsstilen kommer till uttryck och här kan också 

kraftiga förändringar över tiden observeras. 

Den fjärde, tentativ planeringsstil, innehåller sådana egenskaper att den svårli

gen kan observeras utifrån påtagliga yttringar. Graden av formalitet, regelbun

denhet och omfattning är angränsande till obefintlig och i stället kan man här 

tala om planering i "metafysiska termer" där begrepp som föränderlighet, anda, 

känsla och vilja ligger nära. 

Den företagna indelningen i planeringsstilar har ett tvåfaldigt syfte. För det 

första är det i sig av stort värde att betrakta ett empiriskt material utifrån en 

sådan analysdimension. Stilar kommer därvid att uttrycka en mängd karaktäri-

stika på det aktuella planeringsbeteendet som respektive företag uppvisar. Ses 

detta utifrån situationen att den empiriska databasen är relativt omfattande 
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och dessutom, i metodhänseende, av multimetodologisk karaktär höjer detta 

förhållande värdet av en sådan analys. Strukturella data insamlade via enkät, 

fallstudier av ett antal företag samt en djupstudie utsträckt över en tidsperiod 

har tillsammans visat pä olikheter i sättet att planera vilket uttryckts med 

hjälp av fyra planeringsstilar. 

För det andra skall indelningen i planeringsstilar betraktas som ett tillskott i 

den fördjupade analysen. I ett teoretiskt perspektiv har planeringsstilar olika 

stark förankring bland planeringens respektive förlopp. Sålunda kan ett starkt 

formaliserat planeringsbeteende accentuera planeringens handlingsdimension 

medan en helt informell och spontan planering förlitar sig pâ de orienterande 

inslagen i en planeringsprocess. 

Vidare bör framhållas att planeringsstilarna inte skall ses som en graderad skala 

frän bra till dålig planering. I stället representerar grupperingen en förskjutning 

från en starkt strukturerad och rationellt orienterad planeringprocess till ett 

sätt för ett företag att leva varvid de i förstone synliga kriterierna för plane

ring inte finns. I denna senare situation lever företaget på de personella 

och/eller kollektiva drivkrafter som finns, vilket ofta tar sig ett osystematiskt 

uttryck. Bilden kompliceras ytterligare av den mix som enskilda företag uppvi

sar. Exempelvis kan ett företag bedriva ett formaliserat planeringsarbete sam

tidigt som viktiga delar därav vilar på en informell bas. 

13.3 Organisatorisk karaktär och planeringsstil - en strategisk smält-

degel 

I följande avsnitt relateras föreställningen om företaget betraktat som ett pla

nerande system till det specifika sättet att planera. Företagets allmänna karak

tär visavi dess inställning till och agerande mot framtiden, har därvidlag ut

tryckts i de av oss använda beteckningarna analyserande, reaktiva och entrepre-

nöriella företag. På motsvarande sätt har planeringens specifika innehåll gett 

upphov till en indelning i planeringsstilar. Dessa båda dimensioner kan samman

föras i en matris som därvid ger upphov till ett antal situationer där en viss 
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planeringsstil relateras till en specifik organisatorisk karaktär. Matrisen åskåd

liggörs nedan. 

Figur 13.1 Organisatorisk karaktär och planeringsstil 

Organisatorisk karaktär 

Analyse- Reaktiv Entrepre-
rande nöriell 

Rationell 

Planerings- Administrativ 
stil 

Verksamhets-
orienterad/ 
Tentativ 

Som framgår av figuren har de båda planeringsstilarna verksamhetsorienterad 

och tentativ slagits samman trots de skillnader som förefinns dem emellan. 

Dock vilar deras framtidsinriktade processer på samma fundament, nämligen 

icke-systematik och informalitet, vilket i slutändan motiverat denna behand

ling. Därvid uppvisar figuren nio olika utfall varav de tre i den streckade diago

nalen uttrycker en funnen naturlig överensstämmelse mellan organisationens 

inneboende karaktär och det sätt varpå planering bedrivs. Dessa tre idealkombi

nationer tas nedan som utgångspunkt vid en samtidig analys av de båda dimen

sionerna för att därigenom fördjupa insikten och förståelsen för strategisk pla

nering i mindre och medelstora företag. 

m 
ü 
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13.3.1 Analyserande företag och rationell planeringsstil 

Kännetecknande för analyserande företag är att man har en i historien fast 

verksamhetsförankring där resurserna primärt har till syfte att söka stärka den 

etablerade inriktningen. För dessa företag kan man tala om en tydlig fokusering 

på produktion där ambitionen är att utveckla ett stabilt produktsortiment. De 

administrativa resurserna skall härvid stötta verksamheten genom att produk

tionsplaner, kalkyler, order- och bemanningsplanering m m arbetas fram. Detta 

i syfte att ytterligare stärka/höja effektiviteten i den interna omvandlingspro

cessen. Förhållandet kan belysas av följande citat: 

"Vi håller just på att lägga upp ett ännu mer integrerat data
system där vi kan koppla ihop redovisning och budgetering med 
produktionen... Många funktioner berörs, däribland kalkyldelen... 
Sammantaget kan systemen sägas vara ett första led i en kom
mande produktionsstyrning... Det kommer också att kopplas 
samman med budget och kostnadsredovisning för att den vägen 
fördela kostnader på rätt avdelning och på rätt produkt." (VD 
Agneta) 

Samtliga företag av denna typ har inte samma höga utvecklingsnivå som det 

nyss nämnda, men oaktat denna variation bygger ambitionen för alla på en kon

tinuerlig vidareutveckling av styrsystem så att existerande verksamhet effekti

viseras. Inställningen bygger på tanken om stabilitet vad gäller produkterna 

vilket leder till att den egna framgången förutsättes vila på kärnteknologi både 

i framställning av produkter och sättet att administrera. Tillväxten sker succes

sivt inom det aktuella segmentet via den ökade effektiviteten och stegvis för

finande av den etablerade produkten. 

Vad gäller företagens marknader kan sägas att dessa är förhållandevis klart 

avgränsade och stabila. Förändringar i dessa sker ej "revolutionärt" med stora 

omvälvningar utan utvecklingen går långsamt och kan följas och ibland förutses, 

t ex som för de båda inredningssnickerierna Agneta och Britt och deras beroen

de till statliga och kommunala byggprogram. Genom att produkterna i sig inte 

är baserade på någon unik kunskap utan mer standardbetonade blir teknologin 

inte heller markerat specifik. Det får till följd att konkurrens från andra till
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verkare måste mötas med konkurrensmedlen pris och kvalitet. Detta uttrycks 

av bl a företrädare för verkstadsföretaget Doris: 

"Nästan varje land har en egen produktion av de här produkterna, 
och det innebär att dessa leverantörer finns på marknaden i 
Sverige och säljer. Vi i vår tur försöker vara i deras hemländer 
och sälja. Det för med sig att man får konkurrera med pris och 
kvalitet, teknologisk standard och liknande." (Ekonomichef, Doris) 

Det sätt varpå planeringen sker anknyter också till den allmänna grundsyn som 

existerar i företagen. Detta märks framförallt i planeringsprocessen i träföre

taget Agneta och verkstadsföretaget Doris vilka båda satsar på en utveckling av 

ett explicit strategiskt styrinstrument. För båda gäller att man är inne i en 

process vars ambition är att åstadkomma en mer helhetsbaserad strategisk 

planering som bl a skall tjäna som mental språngbräda in i framtiden. Men oav

sett nivån i de ambitioner som utmärker planeringsverksamheten för denna 

grupp av företag gäller att man i allmänhet har en utgångspunkt för planeringen 

som leder till att man koncentrerar och inriktar sig på problemlösning snarare 

än en problemsökande/utforskande ansats. Planeringsprocessen upplevs i stor 

utsträckning som en mental förträning för beslutsfattande vilket följande utta

lande kan återspegla: 

"När det händer något,...så kopplar man direkt ihop det med det 
kunnande och den erfarenhet som man har. Det tror jag är värde
fullt, det att man är nära till det som både händer och har hänt." 
(VD Agneta) 

Ser man till de enskilda förloppen som tillsammans skapar den totala plane

ringsprocessen är målsättningsfrågan framträdande i dessa företag. Det råder 

relativt klara föreställningar om planeringens värde och uppgifter. En grov 

karaktäristik på den tillämpade processen kan vara att mål föregår handling. 

Målen i sig emanerar vanligen ur praktiska och påtagliga "vardagsproblem", t ex 

produktutveckling, marknadsstrategier och administrativa och organisatoriska 

ledningsfrågor vilket resulterar i produktions- och kostnadsanknutna mål. 
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Genom den starka förankring som finns till produktionen bär också systemen för 

informationshantering en sådan prägel. Förhållandet att orienteringsförloppet 

har denna inriktning innebär också att det generellt sett finns en tendens för 

dessa företag att avsiktligt eller oavsiktligt "glömma bort" vad som händer 

utanför den egentliga handlingsmiljön. Scanning-aktiviteterna blir inskränkta 

och koncentreras huvudsakligen mot redan kända företeelser, i akt och mening 

att söka alternativa vägar att bli/förbli lyckosamma på marknaden. Genom att 

"det kända" utgör basen för framåtriktade aktiviteter blir företagets egengene-

rerade information den väsentligaste källan varför resursernas uppgift blir att 

på ett så bra sätt som möjligt lagra och bearbeta denna information så att den 

blir användbar i planeringsprocessen. Dennas karaktär har programmerande drag 

eftersom handlingsmiljön ses som relativt stabil och där förändringarna i denna 

anses förutsägbara. 

Resursernas interna användningsorientering ger utrymme för utveckling av 

avancerade ekonomisystem, där kalkylering, redovisning och budgetering bildar 

stommen. Den utveckling som sker i dessa företag inom detta område är oftast 

en förfining och integrering av förekommande system för att ytterligare stärka 

den egna inneboende kraften. Visionära och kreativa inslag som drivkrafter i 

planeringsprocessen är underordnade en mer rationell syn på densamma. 

Vad gäller planeringens handlingsförlopp kännetecknas denna av att särskilda 

organ/personer tillskapats med huvudansvar för planeringsprocessen. Dock inne

bär detta inte att dessa grupper enbart har till uppgift att planera utan denna 

verksamhet sker parallellt med ordinarie arbetsuppgifter. Formaliseringsgraden 

är i allmänhet påtaglig vilket också utmärker den planering som sker. Scheman 

och program för hur arbetet skall bedrivas, dess stegvisa framväxt, krav på 

dokumentation m m utgör synliga tecken på detta. Den plan som blir resultatet 

av processen ligger sedan som grund för styrning av verksamheten under den 

aktuella planperioden. Vid vissa tidpunkter utsätts planerna för uppföljning och 

revidering, men dessa aktiviteter innebär inte att de grundläggande fundament 

som dessa vilar på ifrågasätts någon gång. Först efter planperiodens utgång tar 

processen ny fart. 
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Sammantaget gör detta att vi i planeringssammanhang vill karaktärisera dessa 

mindre och medelstora företag som programmerande. Som framgått ovan kän

netecknas dessa företag av att planeringen tar primär kraft ur den befintliga 

verksamheten i syfte att ytterligare förädla denna. Resursorienteringen är på

taglig i allmänhet och för planeringens del resulterar detta i att olika system 

som byggts upp för i första hand ekonomistyrning också används för planering. 

Målen/målsättningarna kan anges relativt klart och utifrån kunskapen om den 

nuvarande verksamheten dras strategier för framtiden upp. Denna målmedvetna 

planeringsverksamhet kan belysas av följande citat: 

"...jobbar nu här med en plan för företaget där vi utformar strate
gier, i och för sig för längre sikt än 3 år, i första hand för perio
den 1980-83. Och den planen innebär helt enkelt en inventering av 
de funktioner som finns i företaget samt samspelet mellan dom. 
Det är den introverta delen. Sedan har vi produkterna och deras 
samspel med kunderna och deras behov." (VD Doris) 

Bland dessa företag framförs aldrig åsikten att det är omöjligt att planera, att 

företaget alltför mycket är beroende av sin omgivning etc. Snarare är det så att 

man här bedriver en påtaglig planering, fastän av varierande omfattning och 

form. Skälen som anförs till att planera tar framför allt fasta på administrativa 

aspekter. Behov av mer formella strukturer, ökad styrbarhet, ökad effektivitet 

är exempel härpå. Med hjälp av en planeringsprocess kan de nödvändiga inre och 

yttre anpassningarna åstadkommas. 

Av detta förstås att den planering som exekveras närmast motsvarar den som 

innefattas i den rationella planeringsstilen. Formella krav och restriktioner 

vägleder och reglerar processen, och hela företaget tas som utgångspunkt vilket 

resulterar i ett större antal delplaner. Planeringssikten uppgår till ungefär 3 år 

och utarbetas av därtill tillsatta organ eller personer. De strategier som med 

hänsyn till rådande målsättningar blir resultatet av planeringsprocessen styr 

därefter kommande handlingar. 
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13.3.2 Reaktiva företag och administrativ planeringsstil 

Även för reaktiva företag gäller att produktionen sätts i centrum. Dock skiljer 

man sig från de nyss behandlade företagen i en mängd avseenden trots att denna 

allmänna karaktäristik är gemensam. Den styrka som dessa företag söker ut

veckla baseras inte primärt på resursmässiga och systemiska faktorer för att 

skapa inre kraft så att en position som är kommersiellt acceptabel kan nås, utan 

mera på variation i disponering och utnyttjande av resurser. 

Denna typ av företag har inte en medveten och koncentrerad satsning på ett 

enda smalt segment på marknaden utan arbetar inom ett betydligt bredare om

råde där olika behov hos konsumenterna söker tillgodoses. För att leva upp till 

denna inriktning erfordras därför oftast ett produktsortiment som utmärkes av 

mångfald. Enskilda artiklar i sortimentet kan tas fram för att komplettera tidi

gare produktgrupper där kraven på ekonomiskt godtagbart utbyte av denna en

skilda produkt ibland sätts åt sidan. Det kan bedömas som viktigare med ett 

komplett sortiment än enskilda artiklars lönsamhet i ekonomisk bemärkelse. 

Denna allmänna karaktäristik över hur dessa företag arbetar och fungerar inne

bär vidare att krav på "de långa seriernas ekonomi" sällan aktualiseras. Produk

tionsplaneringen bygger därvid på något annorlunda utgångspunkter är ensidig 

rationalitet och effektivitet. Man söker här planera sitt produktsortiment så att 

enskilda komponenter kan användas till flera produkter. Delvis som en följd av 

detta blir inslaget av korta serier och ständiga omställningar betydande, dock 

med utnyttjande av i huvudsak samma teknologi hela tiden. 

Samtidigt har man en öppenhet inför upptagandet av nya produkter, nedlägg

ning/modifiering av gamla, allt i syfte att hitta en "lugnare vrå" inom det breda 

segment man har som verksamhetsområde. Kontinuerligt pågår dock ständiga 

sökprocesser inom det kända/etablerade produktområdet vilket gör att banbry

tande produktsatsningar och liknande mycket sällan kommer fram. Den attityd 

man uppvisar i detta fall kan karaktäriseras som variantskapare eller mode-

/trendsökare. 
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En följd av detta blir att det kan föreligga svårigheter när man via olika scan-

ning-aktiviteter söka fånga in signaler om vad som på den etablerade markna

den kan tänkas bli gångbart. Detta är kanske det mest kritiska inslaget i denna 

typ av strategi. För att fullödigt kunna lösa denna uppgift krävs att system 

utvecklas till att fånga in strömningar på den breda marknaden samtidigt som 

den interna styrningen inte får eftersättas. Man måste kunna kombinera "extern 

dammsugning" med intern effektivitet i produktion och omställning. Genom 

olika organisatoriska lösningar söker man arbeta in rutiner och beteenden så att 

man både kan se inåt och utåt. Behovet av externa kopplingar till marknaden är 

här betydande. 

Det sätt varpå planeringen sker skall idealt ta fasta på nyss nämnda förhållan

den. Man kan med andra ord säga att detta är den/de målsättningar som vägle

der företag av denna typ. Inom planeringsprocessens ram gäller det att via 

orienteringsförloppet absorbera trender och strömningar på marknaden som 

genom exploatering i interna förlopp garanterar företaget fortsatt framgång. 

Planeringsprocessen i sig blir därmed starkt orienterad till att, när någon 

idé/uppfattning om vad som är kommersiellt gångbart i framtiden, så snabbt 

och effektivt som möjligt omorganisera företaget med hänsyn till detta. Ny 

produktion, nya inköpskanaler, nya försäljningskanaler, varierad konkurrens

medelshantering m m är några av de nyckeldimensioner som blir framträdande. 

Planeringen till sin karaktär bär drag av en "utifrån-och-in-strategi" där kravet 

på intern flexibilitet med hänsyn till omgivningens utveckling bildar grund. 

Bland de företag som vi hänfört till denna kategori finns det inget som till fullo, 

totalt medvetet och ambitiöst arbetar enligt ovanstående beskrivning. Vi har 

dock funnit starkare och svagare indikationer som tillsammans ger detta all

männa externa förhållningssätt. Ser vi till de två träindustriföretagen (Carin 

och Pallen) arbetar dessa enligt de allmänna särdrag som utmärker denna grupp 

av företag. Båda verkar inom en bred sektor, trämöbeltillverkning, där man på 

olika sätt sökt skapa en egen profil. Carin arbetar med innemöbler i allmogestil 

i en lite dyrare prisklass och har där funnit ett temporärt andningshål. Pallen 

har enligt en liknande strategi satsat på trädgårdsmöbler av hög klass vilket 
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historiskt sett givit gott ekonomiskt utbyte, även om detta utrymme naggats i 

kanten under de sista åren. 

Även de båda övriga företagen (livsmedelsdetaljhandeln Gerd och beklädnadsde

taljhandeln Hulda) har en motsvarande sökorientering. Speciellt gäller detta för 

det företag som är verksamt inom den modepräglade beklädnadshandeln. Där 

gäller det att genom egna avkänningar klara ut vad som är gångbart om ett 

halvår eller år. Det ständiga sortimentsbytet är en naturnödvändig princip i 

detta fall. I viss mån kan, åtminstone vad gäller vissa specialvaror, detta också 

sägas prägla företaget Gerds verksamhet även om perspektivet här är kortare, 

dagar vad gäller färskvaror, månader vad gäller säsongvaror. 

För alla gäller dock att organisationen måste vara uppbyggd för att kunna han

tera denna föränderliga situation. Inom serviceföretagen har detta lösts genom 

att decentraliserat ansvar läggs på enskilda medarbetare för vissa varugrupper 

eller motsvarande utan att för den skull skapa stelbenta rigida system. För 

industriföretagens del bygger man också i huvudsak på samma principer, där 

personalens mångkunnighet är en förutsättning för decentralisering och multi-

funktionellt befattningsutövande. Detta möjliggörs genom att teknologin för 

produktion är tämligen enhetlig oavsett vilken produkt som för tillfället fram

ställs. Organisationen är enkel och okomplicerad, uppbyggd kring produktions-

stationer med hänsyn till ingående bearbetningsmoment. Även administrationen 

är enkel med inriktning mot utförande av basrutiner som uppställs på grund av 

rådande lagstiftning och/eller i gång varande produktion. Förekomsten av hie

rarkiska nivåer i dessa organisationer är vidare få. Man kan vanligen tala om 

"tillplattade trianglar", dvs en lednings-/administrativ nivå och en produktions

nivå där flera medlemmar frekvent "hoppar" mellan dessa nivåer. Så kan företa

gets ledare tidvis stå vid produktionen eller lösa produktionsproblem i en situa

tion för att under nästa besluta om strategiska omställningar av verksamheten. 

På motsvarande sätt kan en enskild anställd genom sin unika kompetens inom 

ett specifikt område ibland vara delaktig i ledningsprocessen. 

Den planering som utförs kommer därför inte att baseras på formella system 

och regler med uttalade krav på deltagare, tidsscheman, plandokument och 
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regelbundenhet. Snarare kännetecknas planeringen av motsatsen, åtminstone 

den framförhållning som avser ett längre tidsperspektiv. Planering på kort sikt 

existerar inom ramen för befintliga bassystem, då i termer av kalkyler, budge

tar och liknande. För de mer långsiktiga och strategiska insatserna utmärkes 

dessa av processer som till sin natur är av mera sporadisk karaktär, knutna till 

specifika problemsituationer vilka har långsiktiga konsekvenser för företaget. 

Det kan gälla nya marknadssatsningar och större investeringar. 

Planeringsarbetets inriktning kan exemplifieras med en situation från servicefö

retagen där säsong, "drive" eller motsvarande utgör den tidsdimension som van

ligen vägleder arbetet. En stor del av verksamheten bygger på att inslaget av 

rutiniserade processer för beställning, inköp, leverans m m existerar samtidigt 

som leveranssäkerhet gentemot kunden måste prioriteras. Emedan många varor 

är begränsat lagringsbara får det till följd att stora delar av strategisk plane

ring i traditionella termer inte alltid är meningsfull. Här existerar ett etablerat 

system med organisation och rutiner som löpande reglerar en stor del av de 

processer som planeringen syftar till att klara ut. 

Företag som planeringsmässigt tillhör denna kategori benämnes sålunda som 

arrangerande för att därigenom understryka det inslag av balansakt man strävar 

efter att utföra. Man arbetar inom en etablerad marknad inom vilken man ge

nom stegvisa omflyttningar söker finna exploaterbara nischer. Man kan sägas 

lägga äggen i flera korgar för att åtminstone få fram något "guldägg". Detta får 

till följd att organiserandet blir centralt eftersom periodvisa omgrupperingar 

vad gäller strukturen oftast blir nödvändiga. Planeringen anpassas till detta 

genom att i första hand prioritera det korta perspektivet, där utvecklandet av 

styr- och kontrollmekanismer betonas. Vid sidan av detta existerar en mer löslig 

och spontan sökning efter nya möjligheter som dock sällan resulterar i formella 

strategiska program. 

Det sätt varpå planeringen tilldrar sig bland de arrangerande företagen kan 

vidare sammanfattas i termer av den administrativa planeringsstilen. Bland de 

särdrag som tidigare redovisats framgår att planeringsvidden mätt i antal del-

planer ligger kring 4-6 områden och att planeringen endast till mindre del om
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gärdas av formaliserade rutiner. Så saknas specifika planeringsorgan utan arbe

tet baseras i huvudsak kring ett antal nyckelfunktioner (produktion, försäljning, 

administration), allt beroende på i vilket stadium man befinner sig. Planering 

och handling kan vidare pågå parallellt, dvs ingen av dessa båda har ett natur

ligt försteg framför den andra. 

13.3.3 Entreprenöriella företag och tentativ planeringsstil 

De entreprenöriella företagen har ett företrädesvis utåtriktat synsätt på sin 

verksamhet. Intentionerna i handlandet och den värdestruktur som finns i dessa 

företag utgår huvudsakligen ifrån övertygelsen om att ansträngningarna skall 

satsas på att upptäcka behov och erhålla variationsrika och kontinuerliga bilder 

av marknader och konsumenter. Exempelvis tvätteriet Inga utvecklar fortlöpan

de sin övergripande affärsidé vilket för dem innebär en förankring av verksam

hetsinriktningen i de behov som potentiella kunder har inom det arbetshygie-

niska området. Verkstadsföretaget Elisabet arbetar efter en linje av tekniskt 

djärv kreativitet som begränsats ner till en viss bransch. Vid sidan av detta 

kontinuerliga nyskapande finns en livsuppehållande, över tiden likartad, produk

tion. 

De ledande personerna i dessa båda företag uttrycker påtagliga innovativa driv

krafter. Många gånger tycks satsningarna på nya produkter, marknader och 

affärsidéer få till effekt att traditionella lönsamhetskrav understundom åsido

sätts. Detta leder därvid till att företagets anställda och externa intressenter 

periodvis intar en något kritisk hållning gentemot ledningens agerande. Känslan 

av att misslyckade högrisksatsningar i sista hand går ut över tryggheten i an

ställningen framförs av bl a facket i dessa företag. 

Verkstadsföretaget Erida är ett gott exempel på ett litet företag som lever 

under yttre styrande påverkan och inre krav på flexibilitet. Ett sedan lång tid 

gällande tillverkningsavtal med en större koncern har "utbildat" företaget till 

att orderplanera. Detta rutinmässiga beteende kontrasterar mot de krav som 

det flexibla agerande vad gäller tillfällighetsbaserad produktion ställer. Under 

de sista årens konjunkturnedgång har den stabila basen med underleveranser 
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krympt vilket ökat förekomsten av korttidsorder med åtföljande ständigt åter

kommande omställningar i produktionen. Någon alternativ ansats till denna 

strategi har inte utvecklats utan företagsledaren betraktar det nuvarande be

teendet med många små order som nödvändiga akuta åtgärder i väntan på en 

återgång till en mer normal situation. 

Det sätt varpå dessa företagen hanterar sin nuvarande situation med sikte mot 

framtiden baseras således i huvudsak på icke-formella grunder, förlitande sig på 

en eller ett par individers (företagsledningens) förmåga att kunna känna av 

framtida utvecklingsområden. Den karismatiska grundton som präglar dessa 

företag står och faller med ledningens skicklighet att läsa av marknadens signa

ler samt utvecklandet av häremot svarande produkter och/eller tjänster. 

Orienteringsförloppet i planeringen bygger därmed på en scanning-process som 

till stora delar är baserad på förmågan till fingerspitz-gefühl varvat med krea

tiva och visionära inslag. Avsökningsprocessen i företagens omgivning syftar i 

första hand till att upptäcka nya möjligheter. Riskbenägenheten är stor vilket 

gör att sökandet efter säkerhet inte ses som ett primärt mål. Förmågan att 

upptäcka nya expansionsfält bygger vidare på ett utvecklat kontaktnät till 

andra individer, organ och företag som arbetar inom innovativa och utvecklings

benägna sektorer. Parat med en bred kompetens i teknologisk och innovativ 

bemärkelse hos de ledande individerna skapas det klimat varur visionerna växer 

fram. Orienteringsförloppet förlitar sig därmed i mycket ringa utsträckning på 

interna resurser som generatorer av information för planeringsprocessen. Däre

mot finns ett starkt utvecklat skyddsnät för nyckelområden inom ekonomistyr

ningen för hantering av produktionsprocessens flöden. 

De handlingar som verkställer planering kan indelas i två klart åtskilda typer. 

Den operativa och taktiska styrningen och kontrollen av verksamheten ligger 

nästan helt i händerna på en tjänstemanna- och/eller arbetsledarkår. Dessa 

grupper både utarbetar och använder dessa instrument på den basnivå som här 

är karaktäristisk. Vid de informella sökprocesser som i stor utsträckning är 

motsvarigheten till strategisk planering i dessa entreprenöriella företag har 

företagsledningen en helt dominerande roll. Involveras personer utanför denna 
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krets i planeringsanknutna aktiviteter sker detta på de dominerande personernas 

villkor. Exempelvis Elisabet och Inga har rekryterat externa kvalificerade sty

relseledamöter vars kompetens även utnyttjas men de strategiska besluten och 

handlingarna äger rum bland ägarkretsen ensam. Behovet av bollplank för idéer 

ses som en nödvändig ingrediens för att uppnå både en stimulerande och brom

sande effekt. 

Även om det är möjligt att vid vissa tidpunkter finna uttalade och efterlevda 

målsättningar i dessa företag visar dessa en stor föränderlighet över tiden. 

Emedan den kontinuerliga sökprocessen efter nya produkter och marknadsni

scher inverkar styrande på beteendet får detta naturligen till följd att klart 

definierade mål ej kan efterlevas under någon längre tid. I stället kan målen 

snarare uttryckas i termer av utvecklingsidéer vilka ofta innefattar ett vitt och 

oprecist område. 

Karaktäristiskt för många av de företag där de konceptuella faktorerna domine

rar det strategiska beteendet är den kritiska inställningen till alltför formalise-

rade instrument och rutiner för ekonomisk styrning och planering. Företagsleda

ren i tvätteriet Inga återkommer ofta, med hjälp av illustrerande exempel från 

andra företag, till den stelhet och byråkrati som blivit resultatet av fasta bud

getrutiner och budgeterade värden. Likaså ser VD i verkstadsföretaget Elisabet 

det som nödvändigt att utveckla vissa kortsiktiga styrinstrument för t ex likvi

diteten, men de för företaget på längre sikt livsavgörande kreativa inslagen bör 

vila på en informell och mental bas. I detta företag kompletterar de båda ägar

na varandra i denna process på så sätt att den ene, VD, har den affärsmässiga 

inriktningen medan den andre står för de tekniska och marknadsmässiga innova

tionerna. Båda understryker att deras "fria" agerande för att uppnå detta konti

nuerliga nyskapande till stor del garanteras genom att dessa två är ensamma 

ägare till företaget. 

Det sätt varpå planeringen sker i de entreprenöriella företagen ger i förstone 

intryck av att helt saknas. Som framgått ovan är detta emellertid inte fallet 

utan processen tar sig här helt andra uttryck än vad som i normalfallet förknip

pas med planering. Den allmänna karaktären på denna typ av framförhållnings-
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system kan beskrivas genom att handling i allmänhet föregår planering vilken då 

primärt får en uppgiftsutförande prägel. Beroendet till enstaka individer är 

stort och dessa centralgestalter anger framtiden i företrädesvis visionära ter

mer. Tidsperspektivet för framförhållingen blir av dessa skäl relativt kort och 

planerna omfattar endast enstaka nyckelområden. Med hänsyn till företagens 

allmänna karaktäristik och den planeringsstil som utvecklats kan dessa företag 

benämnas kreativa. 
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14 AVSLUTANDE LÄRDOMAR 

I detta avslutande kapitel skall studien som helhet med avseende på dess ansats 

och resultat relateras till annan forskning inom området. Genom att frammana 

ett sådant helhetsperspektiv blir det möjligt att urskilja och lyssna till ljudbil

den i termer av harmonier och samklang. Vissa delar i den tidigare framställ

ningen har därvid en kollektivt stämningsskapande funktion medan andra kan ses 

som instrument lämpade för vissa solopartier. 

Framställningen förutsattes även ge en upplevelse av det bidrag som vuxit fram 

via föreliggande studie. Detta ger upphov till reflektioner som aktualiserar ett 

antal frågetecken vilka innebär naturliga startpunkter för en diskussion om 

vidare forskning och utveckling inom detta område där nya instrument och kom

positioner antyds. 

14.1 Organisationen som klangldda - dess grundton 

Betydelsen av att betrakta organisatoriska helheter som en klanglåda som for

mar den grundton varpå strukturer och processer bygger har alltmer kommit att 

betonas. Denna syn har även färgat de ansatser som anammats vid studier av 

strategisk planering. Bamberger understryker detta förhållande och menar att 

man på grundval av denna organisatoriska helhet kan tala om en "strategisk 

identitet". Denna definieras därvid som: 

"... a rather contextual frame for the behaviour of the firm". 
(Bamberger 1983 a, s 12) 

Även Gibb och Scott (1983) framhåller betydelsen av att hänsyn tas till en orga

nisations allmänna karaktärsdrag och menar att detta utgör en "position audit" 

vid en given tidpunkt. Denna ger upphov till en viss förändrings- och utveck

lingspotential som är nära förbunden med den strategiska planeringsprocessen. 

Mintzberg (1979) har utvecklat en syn där en organisations olika strukturella 

egenskaper representerar krafter vilka utmanar varandra och den styrka med 
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vilken dessa påverkar organisationen avgör de strukturella arrangemang som 

kommer att växa fram. Så skiljer Mintzberg på fem olika "configurations": 

Simple Structure, Machine Bureaucrazy, Professional Bureaucrazy, Divisionali-

zed Form och Adhocrazy. Betraktas dessa som idealtyper visar det sig vid empi

riska studier att de flesta organisationer vars allmänna egenskaper överens

stämmer med motsvarande vad gäller idealtyperna också har sökt utforma de 

strukturella betingelserna därefter. Organisationen drivs alltså mot den typ som 

bäst uppfyller kraven på överensstämmelse. 

Författaren menar vidare att de utvecklade strukturella "configurations" möj

liggör en djupare analys av de situationer som uppstår när en organisation inte 

förmår uppnå denna överensstämmelse. Sådana "structural hybrids" kan t ex 

vara resultatet av icke-påverkbara fenomen externt och/eller internt i organi

sationen. Dessutom kan organisationens mångdimensionalitet vad gäller dess 

egenskaper och villkor medföra att olika krafter drar åt skilda håll. 

Paralleller till den i vår referensram utvecklade synen att organisationen be

traktas som planerande system kan härvid dras. Vi menar att de tre komponen

terna koncept, resurs och organisation tillsammans bygger upp den organisato

riska karaktär ("position audit", "configuration") som för tillfället existerar och 

att dessa komponenter genom interaktion formar och förändrar företagen över 

tiden. Vidare representerar de egenskaper som uttrycks i koncept, resurs och 

organisation skilda krafter som "i kamp" med varandra avgör om någon enskild 

komponent från dominerande inflytande över de båda andra. Genom den empi

riska analys som genomförts har tre olika renodlade varianter utkristalliserats 

vilka applicerade på företag getts beteckningarna entreprenöriell, reaktiv och 

analyserande. 

14.2 Planeringens komposition 

I den tidigare framställningen har olika planeringsstilar fått uttrycka det be

teende som företagen i detta avseende uppvisar. De planeringsstilar som ur

skiljts har förankring i de teoretiska huvudströmningar som präglat denna in

riktning. Så menar Ackoff (1970) och Higgins (1980) att den uppfattning ett 
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företag har om sin omgivning i termer av säkerhet, osäkerhet och ignorans på 

ett avgörande sätt formar den planeringsstil som utvecklas. Betraktas mer

parten av de aspekter vilka antas konstituera framtiden som säker utvecklas 

planeringsbeteendet mot så kallad "commitment planning". Planeringssystemets 

utformning har tydliga inslag av determinism. 

Ses däremot den omgivande handlingsmiljön som osäker ställs krav på att den 

strategiska planeringsprocessen förbereder handlingsprogram som beaktar "alla" 

situationer för att därigenom snabbt kunna utnyttja de tillfällen som dyker upp 

när "verkligheten har bestämt sig". Planeringsstilen benäms "contingency plan

ning". 

Slutligen utmärkes företagets förhållande till sin miljö av ignorans när mer

parten i densamma uppfattas vara icke-planeringsbart. Företaget anser sig inte 

genom planering kunna gardera sig för miljöns föränderlighet och oförutsägbar

het. Under dessa betingelser utvecklas en planeringsstil som har beteckningen 

"responsiveness planning". 

Även Glueck (1976) har uppehållit sig vid framväxten av olika strategiska stilar 

som svar på den organisatoriska potential och de miljömässiga betingelser som 

råder. Denne talar om två skilda inriktningar därvidlag där den första benämns 

"a programmed strategy". Här åsyftas en planering som lägger fast det framtida 

agerandet, och det är svårt att vidta förändringar när väl programmet iscens-

satts. 

Den andra stilen benämnes "flexible-contingency strategy" vilken innebär att 

processen har sådana inbyggda kvaliteter där föränderlighet ingår som en natur

lig beståndsdel i planeringssystemet. 

Mintzberg (1978) har funnit det möjligt att indela planeringen i tre teoretiska 

grupper eller "modes". "The planning mode" omfattar därvid den större delen av 

publiserad planeringslitteratur och arbetar utifrån traditionell managementanda 

där planeringsprocesser förutsättes vara formellt uppbyggda och sinsemellan 
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integrerade samt att strategierna schemalägger uppnåendet av explicit formu

lerande målsättningar. 

Konstrasterande mot denna planeringssyn står "the adaptive mode" som bygger 

pâ teser om att planering kan ses som en process där många beslutsfattare med 

olika måluppsättningar kontinuerligt förhandlar med varandra och producerar en 

ström av "incremental, disjointed decisions". 

Slutligen kan i klassisk ekonomisk teori men även bland mer moderna motsva

righeter urskiljas en planeringstil, "the entrepreneurial mode", som likställer 

planering med det visionära tänkandet som vägleder företagsledaren (den signi

fikante aktören) när denne fattar riskfyllda beslut. 

I föreliggande arbete har fyra planeringsstilar vuxit fram som resultat av den 

empiriska analysen. Dessa uttrycker företagens sätt att hantera sin strategiska 

planering. Som framgått ovan har även andra forskare haft en sådan ansats och 

olika sammanfattande beteckningar på förekommande stilar har lanserats. 

Visserligen baseras dessa kategoriseringar i allmänhet på erfarenheter från 

förhållanden i stora företag, men ändock kan tydliga likheter med våra funna 

stilar spåras. Exempelvis uppvisar "commitment planning", "programmed strate

gy" och "planning mode" påtagliga likheter med den rationella planeringsstilen. 

Vidare förefinns likartade grundrag i "responsiveness planning", "entrepreneuriel 

mode" och den tentativa planeringsstilen. 

14.3 Miljö, organisation, strategi - planeringens kontrapunkt 

I föreställningsramen har betonats nödvändigheten av att den strategiska plane

ringen bör studeras utifrån ett helhetsperspektiv. Sålunda är det, förutom rent 

miljömässiga aspekter, nödvändigt att beakta den struktur och det beteende 

som kännetecknar organisationen som sådan. Denna ansats tar fasta på att det 

existerar ett beroendeförhållande mellan företagets omgivning, dess organisato

riska egenskaper och tillämpad strategi. Dessa utgör därmed de dimensioner 

som hålls samman via strategiska planeringsprocesser. 
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Ett flertal författare har arbetat utifrån ett sådant eller närbesläktat förhåll

ningssätt. Exempelvis har Miller och Friesen (1978, 1980) redovisat studier vilka 

haft som utgångspunkt att söka förstå den strategiska planeringsprocessen mot 

bakgrund av organisatoriska och miljömässiga förhållanden. Genom att samti

digt beakta och analysera ett stort antal variabler har olika "archetypes" kunnat 

urskiljas både vad gäller organisationskaraktäristik och strategisk planering. 

Genom faktoranalys på det empiriska materialet har Miller och Fiesen urskiljt 

två sådana "archetypes" där en viss organisatorisk lösning matchas med en sär

skild planeringsstil. Utifrån dessa parsammansättningar har de tio företagskate

gorierna betecknats som: "the adaptive firm under moderate challenge", "the 

adaptive firm in a very challenging environment", "the dominant firm", "the 

giant under fire", "the entrepreneurial conglomerate", "the innovator", "the 

impulsive firm", "the stagnant bureucarcy", "the headless giant" och "the after

math". De sex första företagskategorierna representerar vad författarna be

tecknar framgångsrika medan övriga utgörs av icke-framgångsrika. 

Trots att dessa resultat baseras på stora företag finns uppenbara likheter till de 

resultat som framkommit i våra studier. Förutom att ansatsen bär samma prä

gel kan också vad gäller organisationskategorierna vissa paralleller dras. Så 

utmärkes "the adaptive firm under moderate challenge" av en organisatorisk 

karaktär av typen "försiktigt-traditionell" där delegering och starkt ledarskap 

kombineras. Den planeringsstil som dessa företag utvecklar kännetecknas vidare 

av anpassningsbenägenhet. 

På motsvarande sätt har "the adaptive firm in a very challenging environment" 

organisatoriska särdrag som beskrives genom administrativ intelligens, tekno

kratisk prägel och formell fördelning av ansvar och befogenheter. Planerings-

beteendet anges vara uttryckligt analytiskt. 

Även "the entrepreneurial conglomerate" kan sägas ha motsvarighet i vår stu

die. Här utmärkes organisationen av karismatik, där både centralisering och 

decentralisering förekommer. Risktagande är vidare en egenskap som känne

tecknar den därtill hörande manipulativa-expansiva planeringsstilen. 
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Relationen mellan omgivning, teknologi, struktur och process har också utgjort 

grunden för Miles & Snow (1978) i deras studier av hur organisationer via strate

gier svarar på miljöns förändringar. De totalbegrepp ("archetypes") som dessa 

författare arbetar med kan uppfattas som en "organizational image" vilken 

uttrycker hur och på vilka grunder ett företags strategiska beteende baseras. 

De fyra organisationstyperna som författarna skiljer på är "defenders", "pro

spectors", "analyzers" och "reactors" och dessa har följande allmänna karaktä-

ristik. 

"Defenders" har ett smalt men stabilt aktivitetsområde vilket de aktivt för

söker skydda från intrång. De har en ensartad produktionsteknologi på vilken de 

ställer höga produktivitetskrav. Produktionsorienteringen återspeglas även i 

företagsledningens koncept. 

"Prospectors" har ett relativt brett verksamhetsfält och söker ständigt nya öpp

ningar på marknaden. Eftersom de medvetet söker förändring uppstår problem 

med att hinna exploatera möjligheterna. I allmänhet tillämpas en multiteknologi 

vilket ställer höga krav på flexibilitet i produktion och administration. 

"Analyzers" kan ses som en kombination av de båda ovan beskrivna. Verksam

heten har en dubbel skepnad, en relativt stabil och den andra föränderlig. De 

kan ses som mindre innovationsbenägna är "prospectors" men har utvecklat en 

förmåga att snabbt uppta nya idéer när dessa av andra visat sig vara lovande. 

"Reactors" observerar förändringar och osäkerhet på ett tidigt stadium men 

saknar förmåga att effektivt svara på dessa. Det råder en tröghet i relationen 

strategi-struktur vilket oftast leder till att inga förändringar sker förrän det 

finns tvingande skäl därtill. 

Även hos Ansoff (1978, 1979) finns en ansats att studera planeringsbeteendet 

som en "product" av övriga organisationsanknutna förhållanden. Denne har där

vid använt begreppet strategisk kultur som beteckning på de normer och värde

ringar hos organisationen eller delar därav som avgör "dess förkärlek för en viss 



376 

typ av strategiskt beteende". Mot dessa kulturer svarar olika ideala lösningar 

vad gäller strategisk inriktning. De kulturnivåer som diskuteras är stabil, rea

gerande, föregripande, utforskande och kreativ. De två förstnämnda av dessa 

karaktäriseras av tröghet vid förändringar och låg riskbenägenhet. Den 

mittersta kulturnivån, föregripande, accepterar förändringar och risktagande så 

länge detta företas inom ett känt verksamhetsområde medan de utforskande 

och framför allt de kreativa organisationerna ständigt söker ny typ av informa

tion och eftersträvar förändring. Ansoff menar vidare, i likhet med vad t ex 

Stymne (1970) och Normann (1975) uttrycker angående vissa idéers och indivi

ders dominans, att det ofta råder en multikulturell uppsättning i en och samma 

organisation vilket kan medföra att en viss inriktning kommer att dominera 

övriga eller att ett flertal kulturer kan samexistera. 

De exempel som återgetts ovan visar att ett flertal forskare har studerat stra

tegisk planering utifrån en ansats där såväl organisationens handlingsmiljö som 

dess allmänna karaktär bildar den planeringsmässiga kontext som genom inter-

aktion med planeringsprocessen ger upphov till en viss "archetype". Planering 

ses sålunda som en av de stämmor som tillsammans med ett flertal andra i lik

het med musiktermens kontrapunkt sammanförs till ett enhetligt musikverk. 

Vad gäller identifikationen av organisatoriska typer ("gestalts", configurations", 

"archetypes") framkommer sålunda resultat i annan forskning som ligger i linje 

med föreliggande arbete. Så kan i vår studie identifierade programmerande 

företag kopplas till exempelvis "the adaptive firm in a very challenging environ

ment" och "defenders". På motsvarande sätt finns egenskaper bland "the adap

tive firm under moderate challange" som även utmärker arrangerande företag. 

Slutligen finns likheter mellan de av oss funna kreativa företag och t ex "pro

spectors", "analyzers" och "the entrepreneurial mode". 

14.4 Harmoni kontra disharmoni - en reflektion över organisatorisk 

karaktär och planeringsstil 

Ambitionen att närmare söka kunskap och förståelse för den strategiska plane

ringen har inneburit att forskningen idag alltmer arbetar med helhetsbetonade 
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ansatser. Vad dessa kännetecknas av har belysts ovan, och de objekt som pri

märt legat till grund för studier har varit stora företag. Den hittillsvarande 

kunskapen om förhållanden som syftar till att förklara och förstå den strate

giska planeringen har således en påtaglig storföretagsförankring. 

I föreliggande arbetes inledande kapitel framgår att förhållanden kring det 

strategiska beteendet i mindre och medelstora företag har ägnats ringa upp

märksamhet. Detta gäller inte enbart för svenskt vidkommande utan tendensen 

är likartad inom övriga delar av västvärlden. Dock har under det senaste decen

niet intresset alltmer fokuserats mot denna företagskategori vilket bl a lett till 

att frågor kring strategisk planering kommit i brännpunkten. Emellertid har 

detta ännu inte resulterat i att en bred och samlad kunskap om dessa förhållan

den har växt fram. 

I våra analyser har företagens storleksdimension löpande berörts. Vi har också 

understrukit att denna bör ses som en sammanfattande karaktärsbeteckning på 

en organisation bakom vilken andra mer planeringsrelevanta förhållanden döljer 

sig. Med detta i åtanke kan det ändå vara av intresse att något beröra till vilken 

kategori som de studerade medelstora respektive mindre företagen hör. Den 

tendens som kan utläsas härvidlag är att företag från den större storleksgruppen 

i allmänhet är att beteckna som programmerande. Här har administrativa skäl 

lagt grunden till ett mer formaliserat beteendemönster, man har utvecklat en 

verksamhet som baseras på en hög grad av kostnadseffektivitet, m m. Samman

taget har detta lett till framväxten av ett utvecklat system för styrning och 

kontroll av företaget, ett beteende som också präglar det sätt varpå planering 

oftast bedrivs. 

En motsvarande tendens är att många företag tillhörande det undre storleks-

intervallet till sin karaktär är arrangerande. Verksamheten på vilken sådana 

företag bygger saknar i allmänhet potential att göra företaget "ledande". Däre

mot finns genom återkommande modifieringar av verksamheten ett utrymme 

för överlevnad med periodvis god ekonomisk avkastning. 
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Slutligen kan inte en motsvarande relatering till företagsstorlek göras vad 

gäller de kreativa företagen. Här är spridningen över storleksklasser mer fram

trädande. Bland denna kategori av företag återfinns en delgrupp som lever och 

existerar genom den dynamiska kraft som några signifikanta aktörer är källan 

till. Nyskapande, djärvhet och en tro på det man för tillfället satsar på kan leda 

till såväl stor ekonomisk framgång som svåra bakslag. Möjligheterna är det som 

överflyglar problemen. Samtidigt finns här även företag som har "gett upp", dvs 

man intar en passiv hållning till sin miljö och lever av det överflöd som faller 

från den "rikes bord". 

Resultaten i tidigare kapitel har funnit att det i normalfallet föreligger en 

överensstämmelse mellan miljösituationen, organisatoriska karaktäristika och 

den planeringsstil som utvecklats. Detta idealtypsresonemang visar sålunda att 

alla dessa dimensioner representerar krafter vilka strävar efter att kunna verka 

i harmoni med varandra så att företaget skall kunna överleva och även utveck

las. Emellertid förefinns ett oändligt stort antal faktorer i denna samlade hel

het av vilka ett varierat antal inte är och dessutom inte kan förutsättas sträva 

mot en teoretisk ideal situation. Såtillvida anser vi att den utvecklade föreställ

ningsramen innehåller förutsättningen även till analyser och tolkningar av rena 

hybriska tillstånd och de processer som kontinuerligt pågår på "alla nivåer". 

När det gäller sådana från idealsituationen avvikande fall kan det valda an

greppssättet underlätta identifikation av från vilken "nivå" denna missfit här

rör. Har företaget en felaktig bild av den handlingsmiljö inom vilken man ver

kar; har man internt i företaget låtit de resursmässiga komponenterna få ett 

över de övriga dominerande inflytande trots att den mentala basen och de orga

nisatoriska egenskaperna i övrigt är framträdande; vilar planeringsförloppen 

alltid på explicit formulerade mål fastän verksamhetsfältet och organisationens 

allmänna karaktär snarare pekar på orienteringsförloppets centrala betydelse 

därvidlag. 

Strategisk planering har setts som den metodansats ett företag tillämpar för 

framförhållande syften. En organisation kan därvid i dess strävan att förändra 

sitt allmänna beteende och sin planeringsstil också medvetet under en period 
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leva i disharmoni i matrisens termer. Exempelvis kan ett visst företag finna att 

de förändringar som en ny miljösituation ställer krav på bäst åstadkommes ge

nom ett ändrat planeringsbeteende. Denna nya planeringsstil syftar därmed till 

att uppbåda den energi som krävs för att överbringa de trögheter som finns 

inbyggda i organisationens allmänna struktur och beteendemönster. 

Omvänt gäller även att en annan organisation som också mötts av nya miljöbe

tingelser har valt att primärt låta förändringssvaren därpå byggas upp med hjälp 

av omprövningar i konceptuellt, resursmässigt och organisatoriskt avseende. 

Som svar på de förändringar som dessa komponenter ger upphov till övergår 

företaget även till ett nytt sätt att planera. 

Vad gäller organisationens perception av sin miljö, manifesterat i de planerings-

relevanta komponenterna erfordras ytterligare kunskap. Denna delprocess har i 

föreliggande studie endast belysts i viss utsträckning varför vi ser en sådan 

ansats som en naturlig utgångspunkt i vidare forskning. Genom detta skapas 

betingelser för fördjupad förståelse för det komplicerade förändringsförlopp 

som organisationer likväl som miljön i samverkan ger upphov till. Den strate

giska planeringsprocessen kan ses som organisationens konkreta bidrag därvid 

lag. 

Det är utifrån ovan diskuterade dimensioner som fortsatt forskning inom områ

det enligt vår syn bör baseras. Genom vidareutveckling av teorier om strategisk 

planering baserade på metodansatser där såväl avancerade statistiska tvär

snittsstudier som mer longitudinellt och aktionsinriktade sådana inryms kan 

ytterligare kunskap om och förståelse för hur planeringens situationella och 

processuella betingelser uppnås. Planering som drivkraft till förändringar, pla

nering som befästare av rådande tillstånd, utgör två exempel på de huvudupp

gifter som den strategiska planeringen har att lösa. Med detta förstås att det är 

först när en god kunskapsbas finns som normativa teorier för planering blir 

meningsfulla. 
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14.5 Praktiska råd till ett mindre företag 

Avslutningsvis kan vi inte underlåta att lämna några praktiska rekommenda

tioner till de mindre och medelstora företagen vad gäller deras inställning till 

och hanterande av den strategiska planeringen. Tyvärr finns det inte någon en-

gång-för-allom-given lösning varför det ankommer på det enskilda företaget att 

själv finna en egen stil. På basis av de erfarenheter som vunnits via föreliggan

de arbete vill vi dock betona följande. 

- Släpp Er överdrivna respekt för planering. Ni gör det trots allt löpande. Gör 

Er medvetna om hur denna planering sker just nu. 

- Den kunskap Ni har om det egna företaget vad gäller dess situation är alltid 

bättre än någon annans. Klargör och försök löpande att vidareutveckla denna 

kunskap. 

- Basera den strategiska planeringen utifrån egna förutsättningar. Kopiera inte 

andras lösningar. Er situation är aldrig identisk med något annat företag. 

- Beakta att planeringen är ett överordnat instrument. Dess processer måste 

därför integreras med övrig verksamhet och inte hänga fritt i luften. Ni har 

sällan råd att utveckla separata planeringssystem. 

- Om konsulter anlitas för att utveckla planeringssystemet, se till att dessa 

arbetar på Era villkor och inte på sina egna. 

- Aktivera Ert styrelseorgan. Engagera gärna kvalificerade externa ledamöter. 

- Betrakta personalen som en resurs. Uppmuntra det strategiska tänkandet, 

satsa på utbildning. 

- Planering har inga begränsningar. Ingen annan än Nf skall kunna bestämma 

formen för hur Ni, utifrån Era villkor, skall bedriva strategiska processer. 
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SUMMARY 

1 Introduction 

As an expression of an ambition to develop a control instrument for an organi

zation to act today in order to live tomorrow, planning has always existed. 

However, it was not until the 1950's that the modern form of planning was 

introduced. At that time it was mainly the big companies which developed for

mal planning systems, usually termed Long Range Planning. During the ensuing 

period up to the present time, interest in as well as knowledge of planning has 

increased considerably. The effect has been that a growing number of organiza

tions have accepted and, actively and consciously, developed planning systems 

for management. Furthermore, it is no longer only big companies that partici

pate in this continuous development but, to an increasing extent, small and 

medium-sized firms are following suit. 

The conditions that prevail in the business community of today can hardly be 

said to be less complicated than those in the past. In general, if anything, 

greater demands and pressures are put upon the firm and its management to 

review and develop their own distinctive character in order not to fall behind 

their competitors. Increasing competition, rapid technological changes, advan

ced internationalization etc, have all contributed to the further complication of 

management tasks. The possibility of resting on old laurels has decreased consi

derably and the necessity of changing emphasis from the past to the future has 

been accentuated. The organizations are trying to solve this new situation by 

way of planning processes. 

The experiencies gained by putting planning systems into practice have produ

ced a considerable amount of knowledge, and between the 50's and the mid-70's 

there was almost unanimous agreement on what are considered to be the bases 

and methods of planning. Later on, a considerably more ambiguous picture of 

the planning phenomenon has developed within the fields of both theory and 

practice. The fact that so many flowers are blooming today ought to indicate 

the possibility of composing a bouquet according to individual needs and tastes. 
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From the company's point of view it has, therefore, become necessary to learn 

to understand the basis for planning and, at the same time, the necessary pacti-

cal steps in the planning process. The need to compose the correct bouquet by 

oneself has increased. 

Just as society is built on large-scale premisses, so the knowledge and theories 

of management mainly derive from studies of big companies. To a great extent, 

this is also the case in the planning arena. It is doubtful whether the theories 

and normative recommendations produced by and for a big company can be 

universally transferred to the conditions of a small firm. The bases of a small 

and a big firm are usually different, which should implicate different 

approaches for these two categories of organizations. 

In view of this, the main purpose of this work is to contribute to the develop

ment of knowledge of the phenomenon of planning in small and medium-sized 

firms, using theoretical and empirical studies. 

2 Theoretical Framework 

2.1 Environmental Conditions 

The survival and success of an organization is dependent on its ability to handle 

different types of disturbances arising from its interaction with the environ

ment. In this respect, its relationship with the environment can be of a destruc

tive or supporting nature. What makes it difficult for the organization are the 

frequent environmental changes, which create uncertainty. Thus the problems 

of an organization can be viewed as the result of the processes of change and, 

especially, of those changes taking place in the environment. The parts of the 

environmental conditions which are specifically linked to the actions of the 

organizations are called the task environment. Through different planning pro

cesses the organization is supposed to manage the uncertainty in the exchange 

process with its task environment, and contingent corrections in this relation

ship are expressed in strategies. 
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However, the organization must not be regarded as a product of its environ

ment, where structural designs attempt to find the answers to environmental 

changes. Frequently organizations can be viewed as having the active power of 

forcing changes in the environment. The obious interaction prevailing between 

the business unit and its environment makes it possible to regard these two as 

one another's creator and creation respectively. 

2.2 Organizational Conditions 

A central feature of our way of looking at planning has been an ambition to 

relate specific planning activities to the context of business management. In 

this respect it may be appropriate to talk about a relevant planning context 

which states the conditions, framework, focus etc for the ongoing planning 

process. When the organization is regarded as such a planning system, we have 

found three main components in the construction. Firstly, the component called 

"concept" originates from the intimate connection between planning and mental 

activities. We have chosen to regard this component as the mental basis by 

which an organization via the values, attitudes and norms of its members gives 

the outline for action. There is an abundance of literature about this phenome

non, approaching it in various ways. Example of such approaches are the deci

sion theories of Argyris (1972) and of March and Simon (1958), another is that of 

Rhenman (1969, 1974) who emphasizes the importance of value systems in orga

nizations, and further parallel cases are presented by Stymne (1970) and 

Normann (1975), who point out the significance of the principal ideas and people 

on organizational behavior. Furthermore the concepts related to individuals and 

smaller groups have been aggregated to embrace a more comprehensive level of 

organizational culture. Ansoff (1978) sums up those ambitions which express 

organizational behavior as strategic culture. In this respect it is normal for one 

and the same organization to exist in a multicultural situation and, for example, 

Pfeffer (1982) maintains that such organizations, within themselves, have a 

potential power which will facilitate the process of change. 

Secondly, the resource orientated characteristics of the organization have also 

been considered and comprise the next component which defines the firm as a 
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planning system. By this means, attention is paid to the administrative systems, 

the individual and material resources which exist with the purpose of carrying 

out different tasks in the organization. From this set of resources the organiza

tion can run specific processes and carry out different actions and, owing to the 

characteristics of these processes and actions, different resources will be requi

red (McCosh, Raman and Earl, 1981). The significance of resources in the plan

ning process is thus obvious and, not surprisingly, such a view has also been the 

central foundation for planning theory. The development of comprehensive 

planning models, simulation models and computerized systems are examples of 

this (Nadler, 1978). 

Finally, the component of organization should be seen as the dimension through 

which it is possible to study structural and process arrangements. This aspect is 

linked to the different schools of organization theory which all have various 

approaches to organizational design and action. Taylor (1916), Mayo (1933) and 

Trist and Bamforth (1951) are representatives of such schools which also follow 

a historical trend of development. Moreover, March and Simon (1958), for in

stance, link the environment more closely to the organization with their open 

systems view and, using various approaches, the contingency theory has tried to 

find organizational structures which can be adapted to the internal situation as 

well as to environmental aspects. 

Furthermore an organization can be characterized in both structural and pro

cess terms. Child (1977) has discussed the structure and he means that organi

zing involves, with the assistance of a number of components, the identification 

of the prerequisites and mechanisms which can bring about a more effective 

organization. Starting from a simular line of reasoning with different base 

structures and functions and with a simultaneous linking to the surrounding 

environment, Thompson (1971) and Lawrence and Lorsch (1967), for example, 

have developed a number of structural types which are considered most suitable 

for different situations. In a more process-orientated approach, a close rela

tionship prevails between the processes of decision-making and certain pre

requisites in the situation under consideration (Thompson 1971, Axelsson 1981). 

In addition Miller and Friesen (1980) have shown various organizational types 
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which are the result of how processes are undergone via an interaction between 

structure, processes and environment, 

2.3 The Planning Process 

When organizations are regarded as planning systems, planning is executed in 

response to environmental demands. In order to have a purposeful planning in 

these terms, a number of conscious processes is required within the organiza

tion. In this work we have brought all these processes together under three main 

planning flows. The theoretical base underlying the classification has called 

forth this theoretical operationalization. The differences between these under

lying theories can be expressed in focal variations in the planning paradigms. 

Thus, representatives of a more formalistic approach stress the fact that an 

organization operates in order to achieve one or many goals. The planning pro

cess therefore has a natural start in the formulation of the existing goals, and 

the planning purpose will then be to produce those strategies which will best 

fulfill the defined goals. According to this view, planning can be seen as a more 

or less formalized process for problem-solving which builds on strictly logical 

steps (Ansoff 1965, Koontz and O'Donnel 1972, Higgins 1980). The systemati-

zation and phases of such an approach can be regarded as "a master plan" over 

the process. 

The perspective that an organization always has a mutual exchange with its 

task environment has brought about an alternative approach to planning. This 

contingency-based planning theory gains support from the organizational theory 

which has focused on the adjustment to different environmental situations. A 

number of researchers, among them Hofer (1975), Lorange and Vancil (1978), 

Bamberger (1980), Miller and Friesen (1980, 1983), have tried to generate know

ledge about how various contingency factors affect the design of the planning 

systems. For this purpose environmental dimensions as well as internal factors 

have been taken into account. 
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The third main stream within the planning sector is the approach that relies 

heavily on the process itself. This approach stresses the action and underlines 

the active and dynamic aspects of planning. Via the continuous interaction bet

ween the organization and its environment, strategies will be produced. 

Normann (1975) has called this family of theories "the process approach" in 

contrast to traditional planning which to a great extent relies on goals. The 

theoretical basis comes for example from Simon (1957) who describes the con

sequences of complex decision processes, Lindblom (1957) and his theories on 

"muddling through" and "disjointed incrementalism", and the theses of Hedberg, 

Nyström and Starbuck (1976) on organizational design to accommodate environ

mental changes. 

To sum up, three main streams of planning approaches have been outlined and 

each of them puts emphasis on different aspects in the planning phenomenon. 

However, we do not see these three streams as being competitive, each 

excluding the others, but rather as complementary when a holistic approach to 

planning is desired. Guided by this body of theory we have discussed planning in 

terms of three interrelated flows: The orientation flow with its roots in the 

contingency theory, the goal flow linked with the formalistic planning theory, 

and the action flow influenced by the process-accentuated planning approach. 

A sequential order between the flows is not imperative, although it can often be 

discerned. The flows are interrelated rather, which means that reciprocal inter

dependence prevails. Finally, different situations make the explicitness of the 

separate flow vary over time and in relation to each other. 
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3 Empirical Method 

Only a multimethodological approach was found to be appropriate for the de

mands raised by the research problem. The chosen approach would make it 

possible to consider and throw light upon the phenomenon of planning from 

several aspects, the results of which could hardly be achieved by using a single 

method. 

The first study to be executed was in the form of a comprehensive question

naire survey (255 companies) in which primarily quantitative data were collec

ted in order to distinguish structural conditions and relationships which, from a 

planning point-of-view might exist. The second study (9 companies) aimed at 

increasing the knowledge and understanding of the interaction of structures and 

processes, and how they together influence strategic planning in a company. 

Finally, a single company was studied over a period of several years. The app

roach was action-orientated, and our close involvement with the company made 

it possible to follow and study various processes linked directly and indirectly to 

strategic planning. Hereby we had the chance to study the organization from a 

holistic viewpoint and this made it easier for us to relate our earlier knowledge 

to the company's total planning situation and to our developed frame of 

reference. 

Consequently we have chosen a multimethodological design and gathered empi

rical data, in which the aspects of reliability and validity of the techniques have 

been related to an overall view of the research problem. This holistic approach 

is based on the necessity of using several methods in order to solve a complex 

problem, and each of these methods thereby has more of less exclusive func

tions. Instead of a distinct focus, multimethodology provides opportunities for a 

variety of perspectives. 
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4 Results 

4.1 Small Firms as Planning Systems 

From our empirical data we find that internal and external conditions together 

create a certain line of future action. Our empirical analysis provided evidence 

of different patterns. On the basis of the most significant dimensions of these 

patterns, we were able to distinguish three representative groups of companies 

based upon their organizational characteristics. 

In the first of these categories the conditions for the enterprise were dependent 

on the investments made in machinery systems, technological competence, 

programmes and routines, all of which dominate the potential power of other 

components. A rational approach to the development of planning and control 

systems is accompanied by analogous mechanistic intentions concerning the 

conceptual and organizational aspects. Administrative principles, role defini

tions, responsibility and authority as well as various processes of planning, bud

geting and production take place under controlled and formal conditions. We 

have used the term "analyzing firms" for such organizations. 

The second category consists of firms which are generally very flexible. The 

organizational structure rests on an informal base with very few administrative 

hierachical levels. The management communicates directly with the production 

units and any changes of activities are easily implemented. The capacity to 

survive is based on the ability to make fast reorganizations, though these must 

be made within the framework of what the past has proven to be a successful 

line of business. These changes usually progress stepwise in those cases where 

more revolutionary developments are to be avoided. The absense of an internal 

sophisticated administrative competence is compensated by various linkages 

with external institutions, through which the necessary basic demands in 

accounting and control can be met. The character of these organizations has 

given them the epithet "reactive firms". 
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The third and last of the identified groups of organizations is permeated with 

conceptual elements. A number of values, attitudes and visions here constitute 

the guiding-stars on which strategic actions are based. In this group, terms like 

risk propensity, flexibility and a high level of services predominate and very 

few sidesteps from these lines are allowed. Organizations with this background 

are called "entrepreneurial firms". 

Thus we have identified three categories of organization when studied as p lan

ning systems. The broadly defined characteristics of these groups have sugges

ted the names analyzing, reactive and entrepreneurial firms. 

4.2 Small Firms and Planning Styles 

In the empirical analysis, with respect to the three planning flows - orientation, 

goals and action - the organizational behaviour did not turn out to be uniform. 

There are, however, certain common and more prominent features in the 

method of planning which form a basis for categorization. The differences in 

planning behavior have also resulted in what we have called planning styles. 

The first one, the rational planning style, is characterized by certain rigid for

malities which are attached to the work in terms of systematization and docu

mentation. The planning procedures are also more regular as most of the func

tions and fields are incorporated in a total planning approach. 

The second, the administrative planning style, means that the processes are 

based on more informal and spontaneous principles, where demands for regula

rity and totality do not steer the work. In fact, the planning work is characteri

zed rather by a certain problem initiating the process. 

The third, the productions orientated planning style, represents an almost quite 

completely informal and spontaneous behavior. A large number of factors 

decide how the style will be expressed and within organizations of this kind 

radical changes over time are observed. 
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The fourth and final one, the tentative planning style, can barely be identified 

from its tangible behavior. The degree of formality, regularity and comprehen

siveness is almost non-existent, and here it is more suitable to talk about plan

ning in metaphysical terms where words like variability, spirit, feeling and 

intention can better describe the real situation. 

Here it must be pointed out that the four planning styles should not be regarded 

as a graded scale going from excellent to pour planning. Instead, the categories 

represent a sliding scale, from a planning process based on the premisses of a 

strictly structured and rational order to a way of running a company where the 

visible criteria for planning can not at first be observed. In the latter case, the 

organization is based on its personal and collective forces. The picture becomes 

even more complicated by the fact that one organization can have a mixture of 

different kinds of planning behavior. 

4.3 Organizational Conditions and Planning Styles - A Strategic Mel

ting Pot 

The final step in our analysis is to relate the organizational categories, seen as 

planning systems, to their specific method of planning. The general characteris

tics of the organization versus its future-orientated attitude and actions have 

been expressed by our nomenclature of the analyzing firm, the reactive firm 

and the entrepreneurial firm. 

Correspondingly, the specific way of executing the planning process has given 

rise to a classification system of planning styles. These two dimensions can be 

brought together in a matrix, which distinguishes between a number of situa

tions where a given planning style can be linked to a specific organizational 

quality. The matrix which summarizes these discussions in presented below. 
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Organizational Characteristics and Planning Style 
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The figure displays nine different planning situations. The three found in the 

shaded diagonal express a "natural" correspondence between the intrinsical 

character of the organization and the way planning is carried out. These three 

ideal combinations will form the basis for the following simultaneous analysis of 

the expressed dimensions, in order to deepen the knowledge and understanding 

of the strategic planning process in small and medium-sized firms. 

The organizations defined by their analyzing character and rational planning 

style are given the ideograph "programming". Their planning process is recogni

zed by the fact that the "primus motor" is derived from the existing operations 

with the ambition of refining them. Here resources occupy a prominent position 

and, from a planning point-of-view, this implies that systems created mainly for 

accounting and financial control are also used in the planning process. The ob

jectives can be stated in a relatively explicit way and future strategies can be 

based upon the experiences of present operations. This goal-conscious planning 

activity enclosed by formal demands and restrictions, guide and rule the pro-
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cess. Furthermore, the company as a whole is the natural point-of-depature, 

and the motives for planning are often of an administrative kind exemplified by 

a need for more formal structures, control and efficiency. The necessary ad

justments, with respect to internal and external contingencies, will be accomp

lished with the support of a well designed planning process. 

By "arranging" organizations we refer to such firms which, on the one hand, are 

said to be reactive and on the other, have an administrative planning style. 

These organizations are called "arranging" in order to accentuate the balancing 

act they are trying to perform. They operate in a well established market and 

within this stepwise movements are made to find exploitable small niches. The 

eggs are put into several baskets in the hope of producing some golden ones. 

(Äggen läggs i flera korgar för att åtminstone få fram något guldägg.) This puts 

the matter of organizing into a central position because periodically structural 

changes are required. The planning process is adjusted to this situation insofar 

as it gives priority to the short range perspective where the development of 

control mechanisms are emphazised. Along with this, more spontaneous 

scanning activities are searching for new opportunities, but these rarely result 

in formal strategic programmes. A specific organization for planning does not 

exist, and the processes of planning are based instead on a number of key func

tions such as production, marketing and administration. Planning and action are 

normally parallel activities and neither of them has a natural advantage over 

the other. 

The third category of organizations that we have been able to distinguish is 

called "creative". These firms are characterized by the entrepreneurial influen

ce on their organization and their tentative planning style. A common feature 

of these organizations is their critical attitude towards formalized instruments 

and routines for control and planning. The planning process seems, it anything, 

to be non-existent in the creative organizations. However, this is not the case, 

as the process here takes a different form from the one usually associated with 

planning. This process is based on greater freedom of action, and this guaran

tees the continuous creation of new opportunities. A general characteristic of 

this kind of future-orientation can therefore be described as usually letting the 
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action come before planning, and giving the latter a rather operational design. 

There is great dependence on a few individuals and these central figures visua

lize the future, expressing certain goals and giving directions on how to get 

there. This kind of planning is rather short-term and the actual plans in this 

type of process only cover certain key-functions. 

5 Conclusion 

In this study we have found that there is normally agreement between the en

vironmental situation, the organizational characteristics and the planning style. 

An analysis of such archetypes shows that all these dimensions represent forces 

which strive towards harmony with each other in order to make the firm 

successful. There is, however, an infinite number of factors involved, some of 

which are not striving and cannot be presumed to strive towards a theoretical 

ideal situation. Therefore we consider that the frame of reference developed 

here also makes it possible to interpret and analyze so-called hybrids and on

going processes at all levels. 

With regard to those cases that diverge from an ideal situation, the approach 

can also facilitate the identification of the level on which the misfit is located. 

Does the organization have a false picture of its task environment? Are there 

tendencies within the organization to let the resource components dominate at 

the expense of the mental base and organizational characteristics? Do the plan

ning flows rest on some explicitly formulated goals, although the trade et 

cetera would rather stress the importance of orientation? 

Strategic planning has been regarded as a methodological approach aimed at an 

awareness of the future. An organization can then, in striving for changes, live 

in a continuous disharmony in the terms of the matrix. For example, an organi

zation may find that the changes required by a new environmental situation will 

be best achieved by new planning behavior. The purpose of this planning style is 

thus to mobilize the energy demanded by bridging the slackness in the organi

zational structure and in the behaviorial patterns. On the other hand, another 

organization which has also been exposed to changing environmental conditions 
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may have elected, primarily, to reconsider the components of concept, resour

ces and organization. In response to the changes in these components, the orga

nization will switch to a new planning behavior. 

In our opinion it is important that the ideas here presented should be taken up in 

future research. By developing theories in strategic planning based on methodo

logical approaches, which combine the benefits of statistical surveys and ac

tion-orientated studies, the knowledge and understanding of structure and pro

cess in planning will improve. Planning as the "primus motor" for changes and 

planning as the fortifier of prevailing conditions are two examples of the main 

tasks of strategic planning. From this it follows that normative theories for 

planning only become meaningful when there is a sound basis of knowledge. 
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Håkan Bohman 
Håkan Boter 

KONFIDENTIELLT 
De i detta formu lär 
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är hemliga enligt 
§ 16 sekr etesslagen 
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Telefon: 

Uppgiftlämnarens namn: 
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BAKGRUNDSDATA 

Företagsstorlek 

1. Företagets arital irsanställda (2 halvt idsanstälIda motsvarar I årsanställd ). 

1 977: därav tjänstemän 

2. Företagets omsättning (exkl mervärdesskatt) för räkenskapsår som av
slutades 1 977 . 

kronor 

Ägande, ledning 

3. a) Antal ägare stycken 

b) Är delägarna privatpersoner eller annat företag? Var vänlig an ge även 
dessa gruppers respektive andel i företaget. 

Privatpersoner stycken. Äger tillsammans Z. 

Företag _ stycken. Äger tillsammans Z. 

c) Hur minga av de privatpersoner som är delägare arbetar också i företaget? 

stycken 

d) Var vänlig ange det största procentuella inneh avet av andelar som en 
privatperson inklusive dennes familjemedlemmar (maka, make, barn, barn
barn, syskon, föräldrar, far- eller morföräldrar, ingifta) äger 

Q 1-25 Z Q 51-75 Z 

Q 26-50 Z Q 76-100 Z 

e) Hur stor procentuell andel i företaget ägs a v företagsledaren? 
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4. I många mindre och medelstora företag förekommer det att företagsledaren 
förutom rent företags ledande funktioner även handhar annan verksamhet inom 
företaget. Om så är fa llet i Ert företag, vilke n/vilka av nedanstående 
aktiviteter utförs av företagsledaren? 

• Tjänsteraannafunktion, t ex ekonomichef, ink öpschef 
Vilken/vilka? 

[ I Arbets ledande funktion 

|"~1 Arbete i den löpand e verksamheten 

J—i Annat. Vilket? 
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5. Vilken skolutbildning har företagsledar en? 

{ I Obligatorisk skolgång (folkskola, grundskola o dyl) 

I I Realskola, yrkesskola o dyl 

["""I Gymnasium, fackskola, tekniskt institut o d yl 

I I Akademisk examen 

6. Företagsledarens ålder? _ år. 

Följande fråga, fråga 7 besvaras om styrelse finns i föret aget. I övrig a 
fall gå till fråga 8. 

7. a) Hur är styrelsen sammansatt? 

I j Delägare _ it 

( j Löntagarrepresentanter _ st 

P| Andra ledamöter rekryte rade 
inom företaget _ _ _st 
Befattning? 

• Andra ledamöter rekryte rade utanför företaget 

b) Om styrelseledamöter rekryterats utanför företaget cch dessa inte 
är delägare, var vänlig ange dessa ledamöters yrke s- och eventuella 
"expertområde". 

Person 1 

Person 2_ 

Person 3 

c) Om det finns någon familj (maka, make, barn, barnbarn, syskon, för
äldrar, far- eller morföräldrar, ingifta) son: innehar flera platser 
i styrelsen, var vänlig an ge antalet platser för d en familj som har 
flest ledamöter i s tyrelser.. 

stycken. 

d) Hur ofta sammanträder styrelsen årligen? 

gånger. 

e) Karakterisera styrelsearbetet enligt ettdera av fdijan de alternativ. 

I I Styrelsen har en relat ivt begränsad bet ydelsc-

f—1 Styrelsen följer detaljmässigt arbetet i företag et och styr 
relativt detaljerat verksamheten 

f—j Styrelsen arbetar huvudsakligen me d övergripande företagsfrågo r 
t""-1 av långsiktig karaktär 
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Produkter - Marknad 

Hur stor del av Ert företags produktion utgörs av: 

• 
Underleveranser (tillverkning och försäljning av råvaror, 
halvfabrikat ra m och/eller bearbetningsmoment till andra 
företag). 

7. av omsättningen 

• 

• 

Legotillverkning (tillverkning och försäljning enligt ovan 
men där beställaren håller med råvaror, halvfabrikat ra m) 

7. av omsättningen 

Tillverkning av egna produkter som varken kan klassificeras 
som underleveranser eller legotillverkning 

% av omsättningen 

9. Vilka är Era tre stör sta kunder? Var vänlig ange även un gefärlig andel 
av omsättningen som går till dessa kunder. 

mottar £ av omsättningen 

mottar 7. av omsättningen 

mottar 7. av omsättningen 

10. Försök ange procentuell an del av omsättningen år 1977 som för såldes 
till kunder 

a) inora 5 mils radie, 7, av omsättningen 

b) inom 5-25 mils radie, _ _ % av omsättningen 

c) längre bort än 25 rail men inom Sverige, X av omsättningen 

d) utom Sverige (export), % av omsättningen 

Samarbete - samverkan 

11. Samverkar Ert företag me d andra företag i någon av följande funk tioner? 

• Inköp • • Transporter • • Produkt ion • • Försäljning • • Exportförsäljning • 
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A 

12. I vilka av nedanstående intresseorganisationer och/eller branschorgani
sationer m m har företaget medlemsskap? Om medlemsskap i and ra organisa
tioner finns, var god namnge dessa. 

• SAF Q 

|*"~| Köpmannaförening 

Q SH10 Q 

I—J Handelskammare Q 

13. I vilken utsträckning anser Ni att Ert företag utnyttj ar befintlig extern 
företagsservice? (Konsulter, bokföringsbyråer, offentliga organ m m) 

( I I mycket hög utsträckning 

[""*i 1 hög utsträckning 

("*") 1 viss utsträckning 

j"*"} Inte alls 

14. Om Ert företag utnyttjar extern företags service, vilka tjänster tar Ni i 
anspråk? 

Q] Marknadsföring Q Personalfrågor 

j""| Inköp Q Annat: 

j"""j Redovisning 

|"1 Kalkyler ing 

1 Arbetsledning, organisation 

15. (Denna fråga besvaras om företaget anlitar bokföringsbyrå) 
Vilken betydelse anser Ni a tt företagets bokföringsbyrå har för 

a) utvärdering och analyser av den löpande verksamheten? 

Q Mycket stor Q] Liten 

• Stor G Ingen alls 

b) planering på kort och lång sikt? 

["""] Mycket stor Q Liten 

Q Stor Q Ingen alls 

16. (Denna fråga besvaras om företaget har revisor/granskningsman) 
I vilken utsträckning anlitar företaget enligt Er bedömning revisor / 
granskningsman i rollen rådgiv are/samtalspartner vad gäller företags
frågor, förutom dennes egentliga uppgift som granskare av företa gets 
räkenskaper ? 

• Mycket stor • Liten 

Q Stor Q Inte alls 
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Utbildning - organisation 

17. a) Har företaget pl eget initiativ, utöver vad som reglerats i l agar och 
avtal, bekostat utbildning för företagets personal under de senaste 
3 åren? 

• Ja • »«i 
b) Om Ja på fråga W a), var vänlig ange utbildningsområde och kurs

deltagare enligt nedan 

Utbildningsområde 

1) Långsiktig planering 

2) Budgetering 

3) Kalkylering 

4) Redovisning 

5) Arbetsmiljöfrågor 

6) Samarbete, medbestäm
mande 

7) Sammanträdes-Mötes
teknik 

8) Annan utbildning, 
vilken: 

Kursdeltagare 

Företags- Övriga tjäns- Arbets-
ledning temän ledare • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • 
• • • 

Lönta-
gare 

• • • • • • 
• 
• 

FÖRETAGETS STYR- OCH PLANERINGSSYSTEM 

Långsiktig planering 

Fråga 18-23 behandlar lång siktig planering. Med långsiktig a vses en tidsperiod 
överstigande 1 år. Använd a ord i frågorna som planer, prognoser, långsiktiga 
budgetar o dyl betyder här samma sak. 

18. Förekommer långsiktig planering i någon form i Ert föret ag? Därmed avses 
alla typer av planering, alltifrån omfattande skriftliga planer till me r 
informella diksussioner om framtida handlande. 

• Ja • Nej 

Om Nej på fråga 18, hoppa til l fråga 24. 

19. Vad kännetecknar Ert företags planering på längr e sikt (mer än ett år)? 

j*""] Regelbundna analyser och planer för flertalet områden/f unkt ione r 

j*""j Regelbundna analyser och planer för vissa områden/funkti oner 

f"~j Oregelbundna och sparsamt förekommande analyser och planer på 
— lång sikt 
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2C. Ange enligt något av nedans tående tre alternativ vilken huvudsaklig 
form den långsiktiga planeringen i E rt företag har. 

I—« Långsiktig planering sker enli gt förutbestämda ruti ner och 
I—1 presenteras i skriftlig form 

Långsiktig planering framkommer som resultat av inform ella sam-
[j tal och diskussioner. Skriftliga planer framtas i v iss utsträck

ning 

•
Långsiktig planering sker genom lö sliga och spontana diskussioner 
och samtal. Skriftliga planer framt as ej 

21. a) Nedan har vi lis tat ett antal prognos- och planeringsområden. Var 
vänlig ange vilka av de ssa som förekommer i skriftlig form i E rt 
företag. 

f"") Resultatplaner/prognoser 

[""I Finansieringsplaner 

f~| Likviditetsprognoser 

I I Marknadsprognoser 

["""l Försäljningsprognoser 

I I Investeringsplaner 

I I Produktionsplane r 

I I Produktutvecklingsplane r 

I""**] Personalplaner 

j"~| Organisationsutvecklingsplaner 

[""] Utvecklingsplan för arbetsorganisation 

I } Planer för förbättring av arbetsmiljö 

D 

D 

b) Vilken ungefärlig tidsperiod omfat tas av planern a enligt a) ovan? 
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22. Vem/vilka utarbetar de långsiktiga planerna ? 

Q Enskilda personer/befattningshavare i företag et. 

Befattningshavare: 

Q Speciellt inrättade grupper/kommittéer. Vilken/vilka? 

Q Viss funktion/avdelning i företaget. Vilken/vi lka? 

f—J Moderbolag, organisation Ert företag är medlem i, konsulter m i 
Ange vilket: 

23. Om speciella grupper/kommittéer finns fö r långsiktig planering, hur 
är dessa vanligen sammansatta? 

(**"") Företagsledningen 

|"*"| Övriga tjänstemän 

Q Arbetsledare 

Q Löntagare 

j—1 Övriga, vilka? 

Kortsiktig planering 

Fråga 24-31 behandlar planering på kort sikt. Med kortsiktig avse s en tids
period på 1 eller unders tigande 1 år. Orden budgeter och planer som används i 
frågeställningarna betyder här samma sak. 

24. Förekommer kortsiktig planering i någon form i Ert föret ag? Därmed avses 
alla typer av aktiviteter, alltifrån omfattande skriftliga budgeter/plane 
till mer informella diskussioner om kortsiktigt framcida handlande. 

Q Ja Q Nej 

Om Nej på fråga 24 , hoppa til l fråga 32 . 
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25. Vad kännetecknar Ert företags planering på kort sikt (pl ] eller unde r
stigande 1 år)? 

[ \ Regelbundna analyser och budgeter/planer för flertalet 
områden/funktioner 

fl Regelbundna analyser och budgeter/planer för vissa oinrlden/ 
funktioner 

I I Oregelbundna och sparsamt förekommande analys er och budgeter/ 
planer på kort sikt 

2 .. Ange enligt någo t av nedanstående tre alternativ vilken huvudsaklig form 
den kortsiktiga planeringen i Ert föret ag har. 

f—"I Kortsiktig planering sker enligt givna regler och presenteras 
i skriftlig form 

• Kortsiktig planering utförs genom informella kontakter mellan olika personer/befattningshavare. Skriftliga planer/budgeter 
framtas i viss utsträckning 

f—| Kortsiktig planering sker genom lösliga och spontana diskussioner 
— och samtal. Skriftliga planer/budgeter framtas ej 

De två närmast föregående frågorna har på e tt opreciserat sätt ber ört före
komsten och omfattningen av kortsiktig planering. Följande fråga riktar intres
set mot de delområden som ingår i företag ets totala kortsiktiga planering. 

27. a) Vilken/vilka av nedanstående övergripande budgeter utarbetas på k ort 
sikt och ges ett relativt detalje rat innehåll samt presentera s i 
skriftlig form? 

[ I Resultat 

["""] Balans 

I [ Likviditet 

["""I Finansiering 

b) Finns det, förutom vad som angivits unde r a) ovan, skriftliga och 
relativt detaljerat utformade budge ter/planer för någon/någr a av 
nedanstående områden? 

• Försäljning • Lager • Marknadsföring, reklam • Administ rat ion • Investeringar • Personalplanering • Produkt ion • Personalutbildning • Produktutveck1 ing • Arbetsmi1jö • Material- och andra inköp • 



448 

28. Vem/vilka utarbetar de kortsiktiga planerna/budgeterna o dvl? 

I I Enskilda personer/befattningshavare i företaget. 

Befattningshavare: _ 

• Speciellt inrärtade grupper/kommittéer. Vilken/vilka? 

• Viss funktion/avdelning i för etaget. Vilken/vilka? 

j I Moderbolag, organisation Ert föret ag är medlem i, konsulter m m. 

Ange vilket: 

29. Om speciella grupper/kommittéer finn s för kortsiktig planering/budgete
ring, hur är dess a vanligen sammansatta? 

• Företagsledningen 

• Övriga tjänstemän 

H Arbetsledare 

I I Löntagare 

("""I Övriga, vilka? 

30. Finns skriftliga instruktioner som calar om hur budgetarbetet skall 
bedrivas, t ex i form a v en budgethandbok? 

Q Ja • Nej 

3 1 .  Vem/vilka använder sig av befintliga kortsiktiga planer/ö udgecer? 

Företagsledningen 

Övriga tjänstemän 

[ I Arbetsledare 

J""*| Löntagare 

["*"] Övriga, vil ka? 
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Redovisning, uppföljning 

32. Finns det förutom obligatorisk affärsredovisning även kostnadsredovisning? 

• Ja Q Nej 

33. Använder företaget någon för branschen sp ecifik normalkontoplan? 

I så fall vilken: 

3*. Inom vilka av nedan uppräknade områden kan man i Er t företag erhåll a 
uppgifter/rapporter, antingen från redovisningssystemet eller från 
sidoordnade system? 

I"""] Likviditet r~"l Kundfordringar/Leverantörs-
rn • skulder 

Försäljning 
i—i r, j , ( f Personal 
FJ Produktion LJ 

I I Material O 

« i Lager D • 
35. a) Är redovisningen och/eller någon av ovanstående funktioner datorise

rade i Ert företag? 

Q Ja [J Nej 

b) Om Ja, var vänlig ange vad som kännetecknar detta dato riserade system. 

Datasystemet möjliggör ett kontinuerligt och behovsanp assat 
rapportuttag, d v s en direktdialog med syste met kan ske 

Datasystemet kan ge olika typer av inform ation efter behov, 
men kontakt med systeme t sker pä indirekt väg, d vs beställ
ning av rapporter sker via brev, tele fon o dy 1 

Datasystemet producerar listor och rap porter vid fasta tia -
punkter enligt i förväg faststä llda principer 

• 
• 
• 
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36. Hur är redovisningsfunktionen organiserad i Ert föret ag? 

I I Redovisningen sker till sin helhet i före taget 

I { Redovisningen sker delvis i företaget 

J ! Redovisningen sker till sin helhet utanför företaget. 
Vem handhar i sådana fall redovisningen (t ex bokförings-
byrå, enskild person): 

37. Om Ni utnyttjar utomstående redovisningsservice, vad omfattar denna? 

Uppföljning och analys av 
redovisningsdata 

Ekonomisk rådgivning 

Annat, t ex: 

38. Vilket av nedanstående alternativ passa r bäst in på Ert företag vad 
gäller budgetuppföljning? 

Budgetuppföljning sker enligt givna regler, med fasta tids
intervall och resultatet presenteras i skriftli g fortr. 

Budgetuppföljning sker när behov anses föreligga och resul
tatet presenteras i skriftlig for m 

Budgetuppföljning sker genom informella (spontana) kontakter 
mellan berörda befattningshavare. Krav på skriftlig dokumenta 
tion av utfallet förelig ger ej 

Budgetuppföljning sker ej 

39. Ora budgetuppföljning i någon form föreligger, vem/vilka emottar i såda na 
fall rapporter om utfallet? 

Företags ledningen 

Övriga tjänstemän 

Arbetsledare 

Löntagare 

Övriga, vilka? 

( I Löpande redovisning J~j 

j I Bokslutsarbete q-j 

I j Deklaration q 

• 
• 
• 
• 

• 
• • • 
• 

40. Har MBL innebur it någon forändring i informationsspridningen a v lång-
sikci^a och kortsiktiga planerings resultat ? 

• Nei • * 
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41. Om Ja pâ fråga 40, vad har förändringen inneburit? 

TACK FÖR HJÄLPEN! 

Markera här om Ni önskar fl Er til lsänd en sammanstäl Ininj: 
av undersökningens resultat. 
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BILAGA 3 ENKÄT ANPASSNING FÖR SERVICEFÖRETAG 

Den bilagda enkäten (bilaga 2) har skickats till tillverkande företag. Vad gäller 

serviceföretag har i huvudsak samma enkät använts, dock med vissa anpass

ningar. Sålunda har avsnittet "Produkter - Marknad", frågorna 8 - 10 i enkäten 

ovan, ersatts med följande frågeställningar: 

a)  Inom mänga branscher förekommer större och mindre sammanslutni ngar av 
företag, s k "kedjor". Var vänlig ange nedan vad som gäller för Fre 
företag i denna fråga. 

("I Helast av "kedja" 

{ I Delägt av "kedja" 

(1 Ej ägt av <ucp. ansluten till "kedja" 

PH Ej ansluten till "kedja" 

b) Om Ert företag ingår i eller är anslucen till kedjebi ldains, 
vilken: 

De smärre skillnaderna som därutöver föreligger mellan de två enkätversio

nerna rör områdena produktion och produktutveckling. 
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BILAGA 4 INTERVJUGUIDE VID FALLSTUDIE 

I BAKGRUNDSDATA 

Starten av företaget 

1. Tidpunkt för etablering. 

2. Etableringsort. 

3. Anledning till etablering. 

4. Företagsgrundarens bakgrund. 

- Ensam eller kompanjon. 

- Tidigare erfarenhet och utbildning. 

5. Produktion 

- Hur denna tillkom. 

- Idéer som låg bakom. 

6. Antal anställda vid starten. 

7. Organisation. 

Utveckling fram till idag, kritiska händelser 

1. Fusioner, försäljning. 

2. Ledningsförändring. 

3. Produktionsförändring. 

4. Omlokalisering. 

5. Investeringar (fastigheter, maskiner). 

6. Marknadens utveckling. 

7. Utveckling antal anställda, 1971, -73, -75, -77, idag. 

8. Utveckling omsättning, 1971, -73, -75, -77, idag. 
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Nuläge 

1. Organisationsstruktur 

- Fördelning av ansvar och befogenheter. 

- Grad av formalisering. 

- Nivåer, hierarkier. 

- Organisationsscheman. 

- Befattningsbeskrivningar 

2. Ledningsstruktur 

- Bolagsstämmans roll och funktion. 

- Styrelsens roll och funktion. 

- Ledningsgruppens roll och funktion. 

- Företagsledarens roll och funktion. 

- Övriga organ (samverkansgrupper och dylikt). 

3. Produktionsstruktur 

- Arbetsorganisation. 

- Lönesystem. 

- Teknologi. 

4. Produktstruktur 

- Befintligt produktprogram, beskrivning. 

- Produktutveckling. 

- Produkternas utvecklingsnivå. 

- Nya produkter. 

- Substituerbarhet. 

5. Marknadsstruktur 

- Totalmarknad för olika produkter. 

- Utvecklingstendenser. 

- Marknadens utbredning (när-/fjärrmarknad). 

- Förändringstendenser. 

- Konkurrenssituation. 
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- Kundstrukturer. 

- Leverantörsförhålianden. 

- Övriga omgivningsbetingelser (företags-/samhällsservice). 

6. Ekonomisk situation 

- Lönsamhet, 1971, -73, -75, -77, idag. 

- Soliditet, 1971, -73, -75, -77, idag. 

- Likviditet, 1971, -73, -75, -77, idag. 

7. Företagsintern miljö 

- Fysisk arbetsmiljö. 

- Anställningsförhållanden. 

- Konflikter, förhandlingssystem. 

- Fackets roll, funktion och arbetssätt. 

8. Personalsituation 

- Personalens utbildningsnivå. 

- Personalrekrytering. 

- Personalomsättning. 

- Personalens genomsnittsålder. 

- Personalens delaktighet. 

- Personalens sjukfrånvaro. 

II STRATEGISK PLANERING 

Utgångspunkter 

1. Vilket slags företag är X idag? 

2. Företagets affärsidé? 

3. Viktiga värderingar i företaget som är förankrade i historien? 

4. Vad är företaget särskilt bra på? 

5. Vad är företaget särskilt dåligt på? 

6. Vad vill företaget uppnå; målsättning? 

7. Hur förbereder sig företaget idag för imorgon? 
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8. Vilket externt kontaktmönster finns? 

9. Varför bedriva/inte bedriva planering? 

10. Planeringsfilosofi? 

11. Tidigare erfarenheter av planering? 

Planeringsprocessen 

1. Målsättning med planeringsarbetet 

- Medvetenhet i företaget. 

- Mål ställs upp i förväg. 

- Målet blir resultatet av planeringen. 

- Yttre krav, (facket, långivare, m m). 

2. Vilken organisation har företaget för planering 

- Hur har denna organisationsstruktur framväxt? 

- Vilka personer/personalkategorier deltar? 

- Vem utser dessa? 

- Hur bedrivs planeringsarbetet? 

- Vem är sammankallande? 

- Företagsexterna personer/organ som deltar i processen? 

- Om utomstående deltar - vad innebär detta? 

3. Planeringens genomförande 

- Underlag för planering? 

- Vilka aktiviteter ingår i processen? 

- Resursmässiga förutsättningar? 

- Bedrivs planering kontinuerligt eller vid enstaka tillfällen? 

- Finns någon etablerad modell för att bedriva planeringsprocessen? 

- Planeringens tidsmässiga perspektiv? 

- Krav på formell process? 

- Krav på dokumentation? 

- Detaljeringsnivå? 

- Förståbarhet (populariserad)? 
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Planeringens upplevda värde 

- Ange några situationer när Ni speciellt värdesätter det arbete 
lagts på planering. 

- På vilket sätt används planeringens resultat/slutprodukt? 

- Vad innebär planering för företagsledandet i termer av 

- Delegering 

- Decentralisering 

- Administration 

- Värderingar 

- Sanktioner 

- Uppföljning och analys 
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