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FÖRORV 

En avhandling utgör det synliga resultatet av en forskningsprocess. 

Framförliggande framställning beskriver denna process med hjälp av 

tre "bilder". Att skriva en avhandling innebär en - ofta lång - per

sonlig utvecklingsprocess. I detta inspirerande, roliga och lärorika 

men också frustrerande och tunga arbete har naturligtvis många indivi

der spelat stor roll. Här nämns bara ett fåtal av dem som på olika 

sätt hjälpt mig i arbetet. 

Allra först vill jag rikta ett varmt tack till VD Dick Ramström. Under 

sin tid som professor vid företagsekonomiska institutionen i Umeå ska

pade han en inspirerande och kreativ forskningsmiljö. Hans personliga 

engagemang har hela tiden känts som ett stort stöd. Han har alltid tagit 

sig tid att lyssna och diskutera, trots sin ständigt stora arbetsbe

lastning. 

Även andra har ställt upp med handledning. Professor Rolf A Lundin har 

ändå sedan sitt tillträde med aldrig sinande energi och med glimten i 

ögat drivit på mig i arbetet. Tillsammans med docent Leif Lindmark har 

han också löpande läst, kommenterat och diskuterat mina rapporter på 

ett föredömligt sätt. Utan knot har de också fungerat som aggressions-

avlas tare när jag varit inne i arbetssamma perioder. 

Under avhandlingsarbetets tidigare skeden fungerade docent Dezsö 

Horvàth, som handledare. Han hjälpte mig in i den omfattande littera

turen kring organisationsteori och fungerade även som handledare för 

den numera upplösta organisations/administrationsgruppen vid institu

tionen för företagsekonomi, vilken jag tillhörde. Även denna grupp, 

liksom det högre seminariet vid institutionen för företagsekonomi, har 

bidragit med värdefulla synpunkter. 

En annan kategori utan vars deltagande detta arbete inte varit möjligt 

är de intervjuade befattningshavarna i de studerade företagen. Jag vill 

återigen tacka dem för den beredvillighet och det intresse de visade 



och hoppas att min studie ska leda till en något mer realistisk och 

mindre strukturell syn på deras verksamhet. 

En del utskriftsarbete har jag själv utfört. Av denna anledning vet 

jag precis hur jobbigt detta kan vara. Jag vill därför speciellt 

tacka institutionssekreterare Kerstin Lundberg för att hon så profes

sionellt tagit sig an den slutliga utskriften av avhandlingen. 

Umeå i mars 1980 
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1. BAKGRUMV 

1. 7 PxoblmomtuLde. 

Ett karaktäristiskt drag hos det moderna samhället är den offentliga 

sektorns tillväxt. Denna tendens gäller nationellt såväl som inter

nationellt. Tillväxten av sektorn är delvis en följd av att ökade re

surser - skattemedel, avgifter m m - tas i anspråk för de gemensamma 

uppgifter, vilka traditionellt har skötts av den offentliga sektorn. 

Exempel på sådana uppgifter är försvar, skolväsende, sjukvård och 

rättsväsende. 

Tillväxten beror emellertid inte enbart på en kvantitativ ökning inom 

ramen för oförändrade uppgifter. Den offentliga sektorn har alltmer ut

ökats genom att nya uppgifter tillkommit. Det är då fråga om uppgifter 

som tidigare hanterats på annat sätt. Ett exempel är utbyggnaden av en 

social service med uppgifter som traditionellt legat hos enskilda indi

vider - äldreomsorg, barnomsorg, fritidsverksamhet. Ett annat exempel 

är uppgifter som traditionellt skötts inom ramen för det privata närings

livet - företagande, samordning inom näringslivet, planering av ekono

min. 

Samtidigt med denna tendens - att den offentliga sektorn växer - har 

den privata sektorn kommit att få uppgifter utöver de traditionella. 

Exempelvis har företaget ålagts ett väsentligt större ansvar som ar

betsgivare genom lagstiftning för de anställdas trygghet och medbestäm

mande . 

Denna ökade interaktion mellan olika delar av samhället är uttryck 

för ett ökat beroende mellan olika sektorer. Ur nationell synvinkel är 

företagen beroende av internationella förhållanden. Företag och andra 

organisationer har också blivit större vilket medför ett ökat beroende 

av enskilda företag vad gäller sysselsättning t ex. Den offentliga sek

torn kan alltså inte fungera opåverkad av enskilda företag. Företagen 

å andra sidan har fått ett alltmer reglerat verksamhetsfält, vilket gör 
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dem beroende av den offentliga sektorn. 

Sålunda kan sägas att den offentliga sektorn tidigare kunde betraktas för 

sig - t ex som ett system. Vid sidan av detta system fanns ett annat 

system - marknadsekonomin. Denna uppdelning får allt mindre relevans. 

Interaktionerna mellan näringsliv och offentlig sektor är så många och 

viktiga att man med fog kan tala om att det inte längre är möjligt att 

dra några strikta gränser. I stället har de olika delarna sammansmält 

till ett system (jmf Rhenman, E, 1975). 

Tendensen mot en utradering av gränserna mellan offentlig och privat 

sektor har också framhållits i ett större perspektiv. Enligt dessa 

konvergenstankegångar går socialistiska respektive kapitalistiska eko

nomier mot en blandform (jmf Galbright, J K, 1969). 

Den ökade interaktionen mellan offentliga sektorn - t ex ämbetsverk -

och den privata sektorn - t ex företag - är inte problemfri. Besluts

fattare i de olika sektorerna ställs inför nya problem i nya mi,ljöery 

medan de tillgängliga lösningarna utformats inom respektive sektor. Den 

traditionella uppdelningen mellan offentligt och privat har medfört att 

exempelvis de ovan nämnda organisationerna (ämbetsverk och företag) i 

mycket har olika sätt att agera, anpassat efter de förhållanden som gäl

ler för offentlig respektive privat sektor. Det gäller t ex formalia och 

hur beslutsprocesser tillgår. 

De nya relationer som uppstått ställer krav på såväl de offentliga som 

de privata organisationerna. De offentliga organisationerna får, vid 

sidan av den offentliga verksamheten, även bygga upp ett mönster för 

relationer till andra slag av organisationer. De privata organisatio

nerna måste lära sig hur offentliga organ fungerar. Från båda håll 

gäller att en anpassning och förnyelse av de tidigare sätten att funge

ra ïnom respektive sektor måste komma till stånd. 

De nya förhållandena kräver också nya synsätt på företags respektive 

offentliga organs relationer. Den traditionella bilden av offentligt 
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respektive privat måste kompletteras med kunskap om det nya "biandsyste

met" så att sätten att agera kan förändras om nödvändigt. 

Den ovan påvisade "brytningen" i mötet (eller uppblandningen) mellan 

offentlig sektor och privat sektor har många uttryck. Exempelvis har in

tresset på senare år riktats mot svårigheterna för myndigheter att på 

verka den privata sektorn (Stevrin, P, 1974; Svensson, C-Widebäck,G-

Wijk, G, 1976). Stora delar av näringspolitiken avspeglar ett sätt att 

utforma relationer inom det nya "biandsystemet". Ytterligare ett exem

pel är hur statliga företag, dvs delar av näringslivet bl a fungerar i 

relation till ägaren (departementet respektive Statsföretag; Henning, R 

1974). Statens engagemang i företagande är ett exempel på den tidigare 

nämnda tendensen till utvidgning av den offentliga sektorns verksamhet. 

I denna studie har den sistnämnda relationen, mellan statliga företag 

och ägare, valts som problemområde just för att brytningen mellan olika 

sätt att agera kan komma till uttryck. Ett annat skäl att studera stat

liga företag är den storlek som gruppen har - även om den svenska stats

företagsamheten internationellt sett inte är störst (bl a Frankrike, 

Italien och Storbritannien har större andel). 

De statliga företagen och deras problem har varit föremål för diskussio

ner bl a i massmedia. Diskussionen utgår från vitt skilda aspekter. 

Å ena sidan kritiseras företag för att de inte är vinstgivande. Å andra 

sidan kan samma företag kritiseras för att samhällsekonomiska och poli

tiska målsättningar inte uppfylls. Det är naturligtvis företagens 

"offentliga" karaktär som gör att deras agerande delvis betraktas ur 

politisk synvinkel eftersom statsmakterna, genom ägandet, har möjlig

heter att påverka företagets beteende. 

I många statliga företag finns en "dubbel kravbild" - de ses dels som 

företag, dels som representanter för staten. Avvägningen mellan de olika 

1. T ex utgjorde 1978 de statliga företagens omsättning 68 mdr kr och 
hade samma år drygt 267 000 anställda. (Statliga företag 1979) 
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kraven blir en fråga om att söka tillfredsställa såväl företagsekono

miska kriterier som samhällsekonomiska och andra politiska kriterier. 

Det är svårigheterna att mäta samhällsekonomisk nytta samt svårigheten 

att avväga mellan företags- och samhällsekonomiska aspekter som skapar 

debatt om verksamheten. De olika kraven på de statliga företagen leder 

in på frågor som 

- hur ser den statliga företagssektorn ut? 

- vad skiljer ett statligt och ett privat företag? 

- hur upplever man det inom företagen att vara "statliga"? 

- hur fungerar ett vinstinriktat företag i sina kontakter med de 

förvaltningsinriktade departementen? 

En genomgång av material kring statliga företag visar att det framför 

allt saknas studier av komparativ art inom gruppen. Dessutom är över

vägande andelen studier baserade på sekundärdata av typ tidningsupp

gifter och riksdagsprotokoll. (Landström, L, 1970; Henning, R, 1974). 

Den sistnämnda frågan, företagens relationer till ägaren, är intressant 

eftersom den i sig rymmer den ovannämnda potentiella brytningen poli

tik-ekonomi . 

Den statliga företagsgruppen uppvisar en mycket varierande bild, bl a 

varierar målen och arbetsuppgifternas inriktning från myndighetsutöv

ning till vinstbaserad affärsverksamhet. I den förstnämnda extremen kan 

samma normer för relationen (bl a för beslutsfattande) tillämpas som 

för övrig förvaltning. I den andra extremen - ett rent vinstdrivande 

företag - ställs andra krav på de administrativa processerna. Även om 

statsmakterna och företag är överens om mål och medel kan relationen 

skapa problem. Det politiska systemet med dess normer och arbetssätt 

ställs mot ett ekonomiskt system med dess normer och arbetssätt. 

Företagens relationer till ägaren inrymmer många viktiga frågor: 

- hur ser relationen ut, dvs vilka typer av kontakter finns? 

- är de formella relationerna, i form av styrning från statsmak

terna gentemot företagen, avgörande eller finns det andra, in
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formella, relationer? 

- vilka styråtgärder riktas mot företagen? 

- är det besvärligare att ha kontakt med ägaren i de fall där före

tagen har en mycket varierande målbild - med t ex sysselsättnings

mål, vinstmål och försvarspolitiska mål samtidigt? 

Den sista frågan är väsentlig eftersom den diskuterade brytningen mel

lan politik-ekonomi kommer fram här. Om företag med 

- ekonomisk inriktning (ex vinstdrivande) 

- politisk inriktning (ex fiskala, myndighetsutövande) 

- både ekonomisk och politisk inriktning (ex samhällsfunktion under 

lönsamhetskrav) 

studeras,kan effekterna av skillnaden i inriktning diskuteras genom 

jämförelse vad gäller relationer till ägaren (= respektive departement). 

En uppfattning om vad som påverkar styrrelationer i olika situationer 

kan komma till stånd genom en sådan jämförelse. 

Brytningen mellan politiska och ekonomiska system kan beskrivas med 

hjälp av begreppet värdemiljö. Med detta uttryck avses vilken typ av 

målsättning och värderingar som är förhärskande i en organisation. I 

de ovan nämnda företagsfallen"'" skulle värdemiljön bli: 

- ekonomisk inriktning ekonomisk värdemiljö 
("vinst, konkurrens, tillväxt...") 

- politisk inriktning politisk värdemiljö 
("insyn, likabehandling, samhällsnytta..") 

- både ekonomisk och blandad värdemiljö 
politisk inriktning ("samhällsnytta, vinst...") 

Ägaren, staten representerad av departementen, har en i huvudsak poli-
2 

tisk inriktning, dvs politisk värdemiljö. I "normalfallet" kommer ett 

företag med ekonomisk värdemiljö att ha relationer till en ägarorgani

sation med politisk värdemiljö. Relationerna mellan organisationerna, 

1. Fallen är naturligtvis en förenkling. I realiteten har merparten 
av organisationerna något inslag av flera inriktningar. 

2. För enkelhetens skull har jag här inte tagit med professionella 
värdemiljöer (se f ö kapitel 3). 
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t ex den styrning som företaget utsätts för, underlättas inte av denna 

olikhet. 

Det för denna studie valda problemområdet är alltså de statliga före

tagens relationer till ägaren i de ovan diskuterade fallen. 

Problemområdet kan också belysas ur en annan aspekt. Organisationers 

relationer till sin omvärld har länge stått i centrum för intresset 

inom organisationsteorin. En studie av statliga företags relationer 

till ägaren ger möjligheter till fördjupad kunskap eftersom frågeställ

ningen givetvis har relevans även för andra organisationer. 

Det hade också varit möjligt att välja organisationer i den privata 

sektorn med liknande brytningar i relationerna till omvärlden (t ex 

kan ett multinationellt företag från en viss kultur få problem i län

der med annat kulturellt klimat). Eftersom hela skalan finns represen

teras inom den statliga företagsgruppen är den ett bra studieobjekt för 

en utvidgad kunskap om organisationers relationer. Den angivna problem

ställningen har alltså i hög grad relevans för andra likartade relationer 

- t ex mellan dotter- och moderbolag, mellan ett företag och en stark 

intressent. Annorlunda uttryckt gäller det styrrelationer mellan organi

sationer och vad som skapar dessa, vad de består av och hur de kommer 

till synes. 

Problemområdet har alltså även en mer allmän innebörd: hur kan ett 

företags relationer till andra organisationer i omgivningen beskrivas? 

Implicit finns alltså två typer av problem 

- det praktiska: statliga företags relationer till departementen 

som är ett exempel på 

- det teoretiska: relationer mellan organisationer. 



7.2 A vgiänAningaA 
- 1 -

Statliga företag 

Alla företag är utsatta för någon form av samhälleligt inflytande. En 

avgränsning av vad som är ett statligt företag skulle, teoretiskt, 

kunna göras så att allt statligt inflytande över ett företag mättes. 

Ett statligt företag skulle då vara ett där staten, genom alla sina 

relationer till företaget, har ett dominerande inflytande. Detta in

flytande kan ta många former, t ex kan staten via lagregler kringgärda 

och påverka ett företag, som långivare kan man också få ett stort in

flytande. Staten kan alltså spela flera roller och ju fler relationer 

man har desto större inflytande har man i jämförelse med andra i före

tagets omgivning. 

Det reella inflytandet från staten kan således vara avsevärt större i 

företag som ej ägs ens till 50 procent, men där staten framstår som 

enda köpare, leverantör eller dylikt. Om man skulle definiera statliga 

företag med utgångspunkt från graden av styrning av verksamheten skulle 

man eventuellt få andra företag som "statliga". 

Den äganderättsliga definitionen är dock den som är tillämplig i detta 

fall av flera orsaker. Dels skulle en definition med dominans som 

grund innebära att hela, eller större delen av, den statliga verksam

heten måste utredas, dels ger ägandemajoriteten alltid i sig inflytan

de över företaget. Relationen företag - ägare innebär en annorlunda typ 

av bindning än övriga relationer. 

I studien har därför den vanligaste definitionen av "statligt företag" 

valts, nämligen att staten äger mer än 50 procent av företaget (se t ex 

årliga publikationen "Statliga företag"). 

Förutom äganderelationen har ägaren ofta andra relationer, t ex att 

ägaren även är överordnad myndighet. 
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Ägarrelationen (styvrelationen) 

Ägarrelationen (dvs den som baseras på innehav av aktier t ex) är alltså 

en del av det totala inflytandet från ägaren. De andra relationerna är 

också intressanta, bl a genom de samband som finns med ägarrelationen 

(som att monopolföretag är statliga när t ex fiskala mål finns). Från 

den ström av relationer som möter företaget har alltså en del valts ut. 

Relationen mellan företaget och staten som ägare kan beskrivas som en 

styrrelation. Statsmakterna påverkar som ägare företaget genom en mängd 

åtgärder som uppställande av mål, resurstilldelning m m. Med styrning 

menas här sådana medvetna åtgärder som vidtas i syfte att påverka 

tillämpningen av ett beslut. Förutom styrrelationen förekommer natur

ligtvis andra relationer mellan staten och företaget. Primärt avser 

studien alltså den relation som har sin grund i ägandet. 

Styrningen studeras dessutom för företaget som helhet, dvs hur man på 

företagen uppfattar de styrimpulser som når organisationen och inte hur 

den interna beslutsprocessen i förvaltning respektive företag tillgår. 

Urval 

I kapitel 5 behandlas urvalet närmare men det är lämpligt att ta upp en 

kort diskussion även redan här. 

Antalet statliga företag är stort och motiven för etablering liksom 

verksamhetsformer är mycket olikartade. Gruppen består av företag^" i 

främst 

- aktiebolagsform 

eller 

- affärsverksform 

Affärsverken sorterar direkt under departement. Affärsverken kan även 

ha egna dotterbolag, t ex aktiebolag. Aktiebolagen sorterar endera 

1. Affärsmässig verksamhet finns även i andra former, t ex i ämbets
verken. 
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under departement, under Statsföretag, eller under ett affärsverk eller 

aktiebolag. 

Statsföretagsgruppen togs ej med i urvalet på grund av att förvaltnings

bolaget i viss mån fungerar som en "buffert" mellan företag och depar

tement. För att renodla brytningen mellan värdemiljöer har alltså Stats

företagsgruppen lagts utanför studien (andra har helt koncentrerat sig 

på denna grupp, jmf Källström, U 1971, Henning, R 1974). 

1.3 VKoblmbtäJUiviivLQ ock òy&te. 

Problemformuleringen för denna studie är som framgått följande: 

hur kan styrrelationer mellan organisationer, t ex mellan statliga 

företag och ägaren, beskrivas? 

Studiens syfte är 

dels att utveckla en föreställningsram kring styrning och relatio

ner, baserad på teoretisk och empirisk kunskap 

dels att med hjälp av denna föreställningsram utveckla en modell, 

ett synsätt, där styrning ses som en speciell slags relation. 

1.4 VaJLt angsizppAAcubt 

De huvudsakliga källorna för studien har varit en intervjuundersök

ning samt litteratur. Sambandet mellan studiens teoretiska och empiriska 

delar kan illustreras med följande figur: 

Utvecklad . 
föreställningsram 

i 
Utvecklad 
föreställningsram 

^ Empiri 

Figur 1. Sambandet mellan studiens olika delar 
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Den första föreställningsramen är inriktad mot styrning av organisatio

ner och beslutsprocesser i ett systemperspektiv. Med den inriktningen 

valdes litteratur främst inom systemsynsättet och då kring styrning i 

organisationer. Inför empirin var det också nödvändigt att orientera 

sig i litteraturen kring studieobjektet - de statliga företagen. 

Vid empirin utnyttjas föreställningsramen. Empirin genomförs för att 

öka kunskapen om styrning med hjälp av en modell. Vald metod är en in

tervjuundersökning med explorativa inslag. Undersökningsobjekt är 

statliga företag av olika slag, (med variation i graden av affärsmäs

sig inriktning). 

Empirin leder till en förändrad inriktning av synsätt på styrning. Ak

törers och processers betydelse framgår som mycket väsentliga delar. 

Styrning är en speciell slags relation. Med detta synsätt utvecklas fö

reställningsramen genom en utveckling och förskjutning av den första 

föreställningsramen. Källor är här litteratur kring relationer, proces

ser och inom området organisationssociologi. 

7.5 PstojzktztÅ utv&ckJLing 

Studien har utvecklats enligt följande: 

empirisk 
studie 

utvecklad 
föreställnings
ram 

ursprunglig 
föreställnings
ram 

Figur 2. Studiens utveckling 

Denna raka kedja är en förenkling. Under arbetets gång har problem

ställning, föreställningsram och metodval utvecklats och förändrats. 

Beskrivningen av denna utveckling kan aldrig bli fullständig, många av 

övervägandena är så invävda att t ex orsak-verkanförhållanden mellan 

metodval och problemställning ej kan analyseras. Jag försöker trots 

detta att visa på utvecklingen, främst för att belysa de Väsentliga 

förändringarna i problem, teori och metod. 
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Den första ansatsen var klart normativ. Problemet var "att undersöka 

vilka olika styrformer och styrmedel som kan användas för att nå hög 

tillförlitlighet i styrningen av statliga företag". Förföreställ

ningen byggde på resonemang om styrningens effektivitet. 

Metodvalet blev brytpunkten till en annan inriktning. Förstudier visade 

på det orealistiska i ett normativt, kvantifierat angreppssätt - vilket 

var den ursprungliga avsikten. Det praktiska fenomenet/problernet "styr

ning" karaktäriserades i hög grad av att det framträdde i "mjukdata" av 

svarkvantifierbar art. Resultatet av förstudien blev alltså att meto

den måste anpassas till det förhållandet att en stor del av styrnings

problematiken inte var direkt mätbar. 

Förutom metodproblemen i sig, medförde även avsaknaden av "modeller" 

för styrning att området blev svårt att täcka in via en strikt formali-

serad och kvantifierad metod. Genom förstudien fann jag att det ofta ba

ra var en liten del av styrningen som kom fram i formell, skriftlig 

form. Detta medförde att metodval och föreställningar omformulerades. 

Beslutet blev att metoden skulle väljas så att "mjukdata" och framför 

allt beskrivningar av styrning i praktiken skulle fångas upp. Empirin 

fick en explorativ karaktär. Med denna utgångspunkt utarbetades en fö

reställning sr am. Syftet var att denna skulle användas för att beskriva 

styrning av statliga företag. Problemet var nu "hur styrs de statliga 

företagen?" Föreställningsramen tog speciellt fasta på de variabler där 

de statliga företagen har speciella förhållanden, t ex i relation till 

ägaren eller i typ av uppgift. Ansatsen var specifik på så sätt att 

styrning av statliga företag betraktades som ett fenomen skilt från 

styrning av andra företag. Litteratur valdes med dessa utgångspunkter. 

Föreställningsramen, visualiserad i en modell, utnyttjades vid den empi

riska studien. Metoden för denna var en explorativ intervjuundersök

ning. Nio statliga förétag valdes så att skilda förutsättningar skulle 

finnas beträffande uppgift och ägarorganisation. Relativt ostrukture

rade intervjuer företogs med hjälp av en frågelista baserad på modellen. 
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Under intervjuernas gång visade det sig att modellen betonat struktu

rella aspekter i alltför hög utsträckning, samt att den var för färgad 

av traditionell teoribildning. Resultatet av intervjuerna blev därför 

inte i första hand att bekräfta/förkasta den teoretiska modellen, utan 

snarare att steg för steg förändra och utvidga den. Detta eftersom nya^ 

andra dimensioner tycktes viktigare än de modellen utgått från. De 

empiriska erfarenheterna medförde alltså att föreställningsr amen måste 

utvecklas. 

Redan under intervjuarbetet började också sökandet efter teorier och 

ansatser som kunde utnyttjas vid formuleringen av en adekvat föreställ

ningsram för beskrivning av styrning. Utgångspunkten var att modellen 

skulle vara tillräckligt generell för att de studerade "fallen" skulle 

täckas. 

Efter intervjuundersökningen och de därpå följande teoretiska studierna 

följde en omdefinition av problemområdet. Det stod då klart att det 

specifika problemet - styrning av statliga företag - var ett special

fall av ett annat problem, "relationer mellan organisationer". 

Med detta problem "hur kan styrning beskrivas" utvecklades en föreställ

ningsram där styrning utgör en speciell slags relation som kan beskri

vas som ett spel om makt. Denna föreställningsram implicerar i sig nya 

metodval och problem. 

Sammanfattningsvis kan sägas att denna studie utgick från problemet 

"hur styra på bästa sätt?" Sedan utvecklades en föreställningsram ba

serad på problemet "hur tillgår styrning i olika statliga företag?" 

Den empiriska studien tillförde nya vinklingar och föreställningsramen 

utvidgades efter en sista omformulering av problemet till "hur kan 

styrning beskrivas?" En föreställningsram för beskrivning av styrning 

är studiens resultat. Med föreställningsramen som grund uppställs en 

modell. 

Arbetet har. alltså •'fatt från ett. specifikt problem - styrning av stat
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liga företag - till ett synsätt där det specifika problemet är ett spe

cialfall av en större kategori - relationer mellan organisationer. 

Studien påbörjades 1972 och empirin hänför sig i huvudsak till 1975. 

Studien sträcker sig alltså över en tidsrymd då bl a flera förändring

ar av det politiska läget skett. Det är därför på sin plats att något 

beröra förändringar av de i studien behandlade förhållandena. 

Det praktiska problemområdet, styrning av statliga företag, har fort

farande minst lika stor relevans. Interaktionen mellan staten och nä

ringslivet har ökat, liksom antalet statliga företag. Utlandsberoendet, 

liksom det rådande konjunkturläget, har ökat vikten av relationer mellan 

staten och ekonomiska enheter. Behovet av synsätt och modeller är sålun

da väl så stort i dagsläget som under studiens gång. 

Det politiska läget har förändrats under studiens gång. 1973 avlöstes 

den långvariga socialdemokratiska majoriteten av ett jämviktsläge i riks

dagen. Borgerlig majoritet uppkom 1976. Empirin gjordes under jämvikts

perioden så redan då märktes en ökad känslighet för politiska styrning-

7.6 VÌÀpoòltlX)Vl 

Studiens tidsmässiga utveckling avspeglas i framställningen så att tre, 

på varandra följande, delar kan urskiljas. Dessa är den första före

ställningsramen, empirin samt den utvecklade föreställningsramen. 

Den första föreställningsramen presenteras i del I. Föreställningsramen 

framställs i form av en modell i avsnitt 3.4. I kapitel 2 och 3 pre

senteras föreställningsramen. Först presenteras det synsätt som lag till 

grund för arbetet, ett perspektiv på styrning presenteras och till sist 

genomförs en egen syntes av teorier/föreställningar i form av en modell. 

Några relevanta aspekter på studieobjektet presenteras i kapitel 4. 

Del II omfattar den empiriska undersökningen. I kapitel 5 tas metodfrå

gor upp. Empiriska resultat presenteras i kapitel 6-8, analyser i 

kapitel 9. 
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Del III slutligen innehåller den utvidgade föreställningsramen. Beho

vet av utvecklade föreställningar diskuteras i kapitel 10. I kapitel 11 

analyseras organisationers relationer. Därmed läggs grunden för utveck

lande föreställningar. Struktur/processbegreppen analyseras i kapitel 

12. Med komplexitetsbegreppet som grund utvecklas en föreställningsram 

kring styrning som ett specialfall av relationer. Styrning beskrivs som 

ett spel om makt i kapitel 13. Kapitel 14 innehåller en sammanfattande 

diskussion och slutsatser. 

Sammanfattningen av studien utgör kapitel 15. 



Vol I. En i ösi&> tättning* nam ksUng Atysining av òtattiga & öm t ctg 

I denna del beskrivs teorier och synsätt med relevans för studieområdet 

"styrning av statliga företag". Först ges en redogörelse för valda 

synsätt och teorier kring styrning och därmed en föreställningsram. 

Inledningsvis diskuteras också metod för val av litteratur, sedan ut

vidgas denna föreställningsram med en beskrivning av styrning på två 

nivåer. Föreställningsramen visualiseras i en modell. Modellen utgör 

grunden för den empiriska studien. Slutligen presenteras en föreställ

ningsram kring studieobjektet de statliga företagen. 
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2. ETT STWNINGSPERSPEKTl 1/ 

2.7 MeXod 

De föreställningar som låg till grund för studien medförde att val av 

litteratur i huvudsak skett utifrån ett organisationsteoretiskt system

perspektiv. Styrning som fenomen sattes i focus. 

Samtidigt med en genomgång av litteratur kring styrning företogs förbe

redande intervjuer med befattningshavare i departement och företag. 

Dessa intervjuer visade på behovet av teorier och synsätt som kunde 

beskriva/förklara styrning. Som framgick i kapitel 1 gjordes också en 

ändring av problemformuleringen så att syftet blev att beskriva styr

ning (i stället för att utvärdera den). Resultatet blev en inriktning 

mot litteratur kring styrningsbegreppet. Centrala frågor blev då vad 

som påverkar styrning, vilka styrmedel som finns och vad som påverkas 

av styrning. Alla dessa frågor belystes utifrån ett beslutsorienterat 

systemsynsätt. 

Förutom teorier kring styrning var litteratur kring förvaltning och stat

liga företag av intresse eftersom detta var det empiriska studieområdet. 

Föreställningsramen kring detta är uppbyggd utifrån ett organisations-

teoretiskt perspektiv inriktat mot beslutsfattande. Även om föreställ

ningsramen uppbyggdes successivt presenteras föreställningsramen kring 

styrning för sig i detta och nästa kapitel och kring förvaltning-stat-

liga företag i kapitel 4. 

2.2 SyAtzmò yyió öuttdt 

Den grundläggande skolbildning och förföreställning som denna studie 

utgick ifrån, var den traditionella systemsynen med den tillämpning den 

fått inom organisationsteorin främst under 1960-talet. Denna system

syn har fått karaktären av ett grundläggande paradigm inom företags

ekonomi. Intressentmodellen (Rhenman, E, 1969, 1974) är ett typiskt 
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typiskt exempel på den framgång systemtänkandet haft som hjälpmedel vid 

analys av organisationer. 

Systemsynsättet omfattar sålunda en hel tradition inom företagsekonomi/ 

organisationsteori och snart sagt alla områden kan analyseras med hjälp 

av systemsynsättet."'" Den framställning som följer är en sammanfattning 

av det traditionella systemsynsättet. 

Systemsynsättet tillämpat inom organisationsteorin utgår oftast från en 

s k öppen systemsyn, där organisationer antas ha relationer till den 

omgivning som finns utanför organisationen. Det slutna systemet å and

ra sidan skulle vara helt autonomt och utan kontakter med omgivningen. 

Synsättet innebär att företag, organisationer, grupper etc beskrivs 

som öppna system. Ett öppet system består av komponenter (t ex indivi

der) som har velati,onev dels inbördes - inom systemet, med varandra -

dels externt, med komponenter utanför det studerade systemet. Exempel 

på sådana externa relationer är kundrelationer, relationer till leve

rantörer, relationer till offentliga instanser m m. Intressentmodel

len betonar sådana komponenters (grupper oftast) roll genom att tala om 

externa respektive interna intressenter och genom att analysen utförs 

utifrån olika intressenters synvinkel (Rhenman, E 1969). Komponenterna, 

ibland sammanförda och benämnda intressenter, finns alltså både inom 

och utanför systemet (Thompson, J D, 1967, Lawrence, P R & Lorsch, JW 

1967, Ramström, D 1967, 1969, Katz, D & Kahn, R 1966). 

Relationerna mellan komponenterna kan vara av allehanda slag. Vid en 

systemanalys väljs de för studien relevanta relationerna ut. Inom or

ganisationsstudier på det företagsekonomiska området är det främst de 

relationer som syftar till en ökad måluppfyllelse av vinst/överlevnads

målet. 

1. Det var också naturligt att vid studium av styrning utgå från en 
systemsyn. Det "naturliga" består i att det var det synsätt som 
var dominerande samt att styrning är ett centralt fenomen i system
synsättet. 



- 18 -

Relationerna kan annorlunda uttryckt ses som delar i en process där 

systemet medverkar. För ett företag är det resursomvandlingsprocessen 

som är central. Härav följer att intresset riktas mot frågor kring fö

retagets input— resursomvandling-output. Är inköpsrutinerna de bästa? 

Fyller de personella resurserna kraven? Är produktionsteknologin fören

lig med målen? Fungerar det administrativa arbetet? Sker försäljningen 

rationellt? Alla dessa frågor bygger på försöken att skapa ett system 

för rationell resursomvandling. Ett av grunddragen i systemsynsättet 

är inriktningen på måluppfyllelse (Churchman, C W 1959, 1973, Thompson, 

J D 1967).1 

Detta implicerar frågor om funktionalitet. Om systemet-företaget ska 

bete sig rationellt bör det ordna sin verksamhet (resursomvandlings

processen) så att de berörda delarna av verksamheten (i systemtermer: 

komponenter och relationer) fungerar i enlighet med uppställda mål. All 

verksamhet ska vara funktionell. Systemsynens betoning på helhetssyn 

är en annan aspekt av funktionaliteten. Alla relationer och komponenter 

bedöms utifrån sin betydelse för det överordnade systemet och dess mål. 

Organisationen är ett sätt att samordna verksamheten och det är just på 

grund av sin betoning på helheten som systemsynen vunnit gehör inom 
organisations/administrationsstudier, eftersom administrativa åtgärder 

till sin natur är systemövergripande. 

Systemsynen betonar alltså funktionalitet och detta leder till frågor om 

hur den bästa komponentuppsättningen respektive de bästa relationsför

hållandena ser ut. Ett system är organiserat för att nå ett visst, angi

vet, mål. Komponenter och relationer samt deras inbördes förhållanden 

är medel att nå detta mål. För att nå målet måste resursomvandlingen i 

sig ske så rationellt som möjligt (ger hög produktivitet) samt den 

slutliga produkten (= output) fylla de uppsatta målen (ger hög effekti

vitet) . (se t ex SOU 1967:11) 

1. I Thompsons framställning löper rationalitetsbe.gr e.^et som en röd 
tråd - i alla sina analyser bygger han in förutsättningen: "under 
norms of rationality".(För en mer detaljerad diskussion kring ra
tionalitets- och effektivitetsbegreppen se Abrahamsson, B, 1975). 
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Efter vilka kriterier bör då komponenter och relationer i ett öppet 

system utformas? Svaren på denna fråga är många - främst inom den gren 

av organisationsteorin som sysslar med organisationsstrukturen som ett 

sätt att nå ökad grad av effektivitet (jmf t ex tidskriften Administra

tive Science Quarterly 1968-1971). Med målen givna - främst vinst- och 

överlevnadsmålen - gäller det att anpassa organisationens/systemets funk

tionssätt så att de interna o.ph/eller externa krai)en upp fylls. 

Anpassning är ett centralt begrepp inom systemsynsättet. Flexibilitet 

krävs, främst gentemot omgivningens krav, samtidigt som en viss stabi

litet erfordras, främst på grund av krav från det egna systemet. 

Ett sätt att lösa kravet på anpassning till extern miljö är att inrätta 

s k "boundary spanning units" för att hantera olika segment av en svår

hanterlig miljö. Dessa "gränsenheter" kan då utformas efter de specifika 

krav som de olika miljösegmenten ställer, t ex olika grader av dynamik. 

Anpassningen utåt kan också ske genom att organisationen försöker domi

nera eller efterlikna organisationer i omgivningen (Rhenman, E, 1969, 

Thompson, J D, 1967). 

Förutom de externa kraven på anpassning tillkommer de krav som sTälls av 

företagets/organisationens teknologi. Teknologin kräver rent allmänt en 

viss stabilitet. Kraven blir något olika beroende på typ av produktion, 

t ex om det är fråga om massproduktion eller enstyckesproduktion. 

Följande figur kan användas för att sammanfatta den öppna systemsynens 

innebörd. 
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GIVN/A/G s i*  

X 

-teknologi X 

X •  komponent 
/VAAA/I = relation 

Figur 3. Ett öppet system 

Kritierierna för utformning av systemet kan som framgått sammanfattas 

med: en avvägning mellan krav på flexibilitet och stabilitet. I figu

ren ovan kommer kraven på flexibilitet från omgivningen,och kraven på 

stabilitet från teknologin (som ses som verksamhetens kärna). Mellan 

"teknologiska kärnan" (Thompson, J D 1967) och omgivningen finns ett 

skyddsnät i form av de admins trativa funktionerna i organisationen, 

där bl a ovannämnda gränsenheter ingår. De administrativa funktionerna 

fungerar som en "buffert" mellan interna och externa krav och bör i 

möjligaste mån skapa stabilitet för den använda teknologin. 

De administrativa funktionerna innebär bl a att utforma komponenter 

och relationer så att kraven uppfylls. Ett sätt^ att göra detta är att 

differentiera organisationen samt att integrera verksamheten (Lawrence, 

P R & Lorsch, J W 1967). 

1. Organisationsteorin är full av försök att spåra vilka organisationer 
som är effektiva i olika situationer. (Pugh, D S & Hickson, D J 1976, 
Heydebrand, WV (ed) 1973 som exempel). 
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Differentiering innebär att verksamheten delas upp på bästa sätt, t ex 

efter omgivningens krav på anpassning. Med varje differentiering föl

jer ett krav på integrering. Utan integrering faller ett system lätt 

samman. De enskilda delarna utför sina uppgifter utan att anpassning 

till det överordnade syftet sker. Processen med differentiering och 

integrering är en växelverkan. Nya krav från omgivningen leder till nya 

former av uppdelning av verksamheten (differentiering) vilket i sin 

tur ger krav på översyn av integrationen i systemet. 

Denna beskrivning av systemsynsättet speglar den traditionella bilden 

inom organisationsteorin."*" 

2.3 Stysin-ing l oJX AyAtmp&upzktlv 

Den i del I presenterade föreställningsramen bygger till stor del på 

det ovan refererade systemsynsättet. Annorlunda uttryckt representerar 

systemsynsättet en förföreställning, dvs det grundläggande synsätt som 

styrt problemformulering, litteraturval, avgränsning av studieobjekt 

m m. 

Problemställningen, styrning av statliga företag, har alltså framställts 

med en systemsyn som grund. Två aspekter av systemsynen är aktuella i 

problemformuleringen. 

Den första aspekten gäller det studerade fenomenet, styrning. Vid be

skrivning av systemsynsättet betonades att frågor kring funktionalitet, 

effektivitet etc är centrala i systemsynsättet. Styrning innebär försök 
. 2  att påverka något/någon. Sådana försök görs i en bestämd avsikt. Inom 

system är styrning ett sätt att påverka måluppfyllelsegraden. Styrning

en av ett system kan avse komponenter och/eller relationer. Det faller 

sig, med ett sådant^synsätt, naturligt att vid studium av styrning av 

1. För en vidareutveckling och kritik hänvisas till del III. 

2. Det kan också hävdas att påverkan utan avsikt inte är ovanlig genom 
att en "förväntan om avsikt" finns, dvs den "styrde" tror att han är 
styrd även om den "styrande" är helt omedveten om sin påverkan 
(Dahl, R 1957). 
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organisationer använda sig av en systemsyn som grundläggande föreställ

ning. Styrning som fenomen är alltså centralt i systemsynsättet. 

I denna studie betraktas styrning som ett sätt för en organisation att 

påverka komponenter och relationer i en annan organisation så att den 

styrande organisationen uppnår än högre måluppfyllelsegrad. Denna for

mulering anknyter väl till ett funktionalistiskt systemsynsätt. 

Den andra aspekten av ett systemsynsätt i problemformuleringen gäller 

studieobjektet. I kapitel 1 betonades det ökade beroendet mellan olika 

delar av samhället - alla sektorer interagerar. De statliga företagen 

beskrevs också som ett särskilt lämpligt studieobjekt på grund av den 

speciella mellanställning de har med offentliga sektorn å ena sidan 

(som ägare t ex) och med privata sektorn å andra sidan (som kunder t ex). 

Valet av litteratur, liksom av metod, präglas naturligtvis också av det 

grundläggande synsättet. Den litteratur som använts i del I valdes uti

från ett systemsynsätt, där styrning sattes i focus för intresset. 

2.3.7 Bzgi&ppeX òtytiYiLviQ - någsia cutteAmtiv 

I anglosaxisk litteratur nämns ofta begreppet "control" i styrsamman

hang. Detta begrepp har dock oklar innebörd. Ibland används begreppet 

bara för att täcka in kontrollaspekterna, andra använder termen för he

la processen från och med beslutsprocessen till och med kontrollen av 

verkställigheten. 

Ett exempel på vad som kan ingå i begreppet "control" är följande där 

fyra olika dimensioner anses ingå: 

"control properj which is the power to direct, in the sense of setting 

targets, co-ordinating and restraining; 

efficiency control_, which is the appraisal of managements economic 

performance on the basis of set standards; 

supervision> which is the verification that the ends from which a 

particular enterprise was set up have in fact been attained and 
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that ministerial directives have been carried out; and 

financial oontrol3 which aims at checking the strictly financial account-

ting of the public undertaking".^ 

Som redan framgått ligger i denna studie tonvikten på styrning i me

ningen "control proper", dvs det är styrning som påverkan snarare än 

kòntrollaspekterna i sig som studeras. Delvis är detta en följd av att 

interorganisatoriska snarare än inomorganisatoriska förhållanden studeras. 

Ett spektum av innebörder av begreppet "control" har angetts. De olika 

delarna av detta spektrum är: 

a. "principles of control" - man anger vad "control" är genom praktiska 

erfarenheter av styrning 

b. "control as a feed-back process" - innebörden beskrivs som en pro

cess i tre steg: uppställande av standards, uppföljande av utfö

randet samt korrigering för avvikelser 

c. "the information sciences and control" - problemet ses som en sär

skild typ av kommunikationsproblem 

d. "the behavioral sciences and control" - styrningens effekter på be-
2 teendet är det centrala. 

Som synes är uppfattningen av begreppet "control" inte helt klar i 

engelskspråkig litteratur, utan man talar om olika typer av "control". 

Det finns dock en klar linje, nämligen uppdelningen i två styrfaser: 

planerings- och kontrollfaserna. 

I svensk litteratur är definitionerna inte så vida. Med styrning avses 

oftast (se t ex Lundquist, L 1971) processen som åsyftar att driva verk

samheten mot uppställda mål, medan kontroll avser efterhandsmätning 

av hur väl styrningen och hela verksamheten fungerat. Enligt Ramström 

(1969) syftar planeringsfasen till att påverka företagets framtida 

1. Maniatis, G C (1968) observera också att referenserna till ministe
rium etc sker på grund av att Public Enterprises är studieobjekt. 

2. Flemming, J E (1972). 
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verksamhet och kontrollen avser en analys av det resultat som upp

nåtts. Ramströms begrepp ligger i Flemmings spektrum i gränslandet 

mellan "information sciences" och "behavioral sciences". Det förra 

på grund av antagandet om kommunikationens och informationens betydelse 

för styrningen (styrningen som informationsöverföring). Även den mer be-

teendeinriktade aspekten betonas genom att styrning definieras som "led

ningens planerade åtgärder för att påverka enheternas beteende i rikt

ning mot en högre grad av måluppfyllelse för beslutssystemet" (s 52). 

Hedberg, BjÖberg & Targama (1971) definierar också styrsystemets upp

gift som i princip "att administrera" - alltså mycket vittomfattande. 

Enligt dessa författare ingår besluts-, informations- och datainsam

lingssystemen som delar av det totala styrsystemet. De anser bl a att 

beslutssystements primära uppgift är att omvandla information till 

styrimpulser, beslut. Lundquist (1971) gör en uppdelning i styrning 

och kontroll, där styrning definieras som beslutsfattarens medvetna för

sök att påverka tillämpningen i önskad riktning. 

Den vanligaste definitionen på styrning ar ledningens planerade åtgär

der för att påverka enheternas beteende i riktning mot en högre grad 

av måluppfyllelse. (Ramström, D 1969). 

2.3.2 StysiwLngAbzgsi&ppeÄ x denna òtuciie. 

Den definition på styrning som valdes för denna studie är: "medvetna åt

gärder som vidtas av styrande organisation i avsikt att påverka styrd 

organisation i riktning mot en högre grad av måluppfyllelse". En be

gränsning har gjorts så att studien avser styrning mellan organisa

tioner och inte styrning inom organisationen. Beslutsprocessen hos den 

styrande beaktas inte utan den "slutliga styrimpulsen" från den styran

de utgör utgångspunkten. Denna impuls följs sedan upp i den styrda or

ganisationen. 

Den av mig valda definitionen ansluter alltså rätt väl till Ramströms 

och Lundquists. Det väsentligaste kännetecknet är att kontroll/uppfölj-
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ningsaspekterna inte tas upp till behandling utan att det är själva 

styrprocessen i dess "första stadium" som är central. 

Styrningen betraktas med ovanstående definition som en process. Med be

greppet "styrsystem" avses de processer i organisationen som syftar till 

att uppnå överensstämmelse mellan ett beslut och det därav följande 

beteendet. Dessa processer försiggår mellan en/flera styrande och en 

styrd enhet. I anknytning till styrsystemet bör även besluts- och in

formationssystemen nämnas. Beslutssystemet är det delsystem i organisa

tionen där besluten fattas på grundval av tillgängliga data (åstadkom

mes genom informationssystemet; -Ramström, D 1969). Styrning har ett 

mycket starkt samband med beslutsprocesser. Styrprocessen tar vid där 

beslutsprocessen hos styrande organisation slutar och hos den styrda or

ganisationen initierar den en annan beslutsprocess. Ofta är beslutsfat

tare i de två inblandade organisationerna samtidigt styrimpulsavsändare 

respektive -mottagare. Ett exempel på detta är när en minister fastläg

ger en policyfråga för ett företag och tar kontakt med företagets VD 

som sedan står för att fatta de erforderliga besluten för att följa 

policyn. 

Enligt Ramström (1969) innebär styrsystemet en överföring av beslut och 

utgör en påverkansprocess mellan två beslutspunkter (som kan vara t ex 

individer eller grupper). Dessa beslutspunkter är tillika ofta "styr-

punkter" . 

Styrning kan ses som en process ï flera steg. Det första ledet i styr

ningen kan innebära att styrningen enbart leder till ett nytt beslut. 

En styrimpuls kanske inte leder till en faktisk, fysisk prestation förr

än i andra eller tredje ledet. Som exempel: ett företags styrelse be

slutar att företaget ska etablera sig i ett annat land. Ledningen dri

ver beslutet vidare och försäljningsavdelningen arbetar fram en plan. 

Den slutliga handlingen, t ex etablerandet av ett försäljningsställe 

utomlands görs kanske av en representant som anställts. Vägen mellan 

det ursprungliga beslutet och den faktiska handlingen blev lång. 
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Styrning är sålunda en process mellan, en beslutsfattande och en verkstäl

lande enhet (där verkställigheten kan bestå i ett nytt beslut)- Av be

tydelse för styrningens innehåll är relationerna mellan de inblandade 

enheterna (individer och/eller organisationer). Relationens utseende 

bestäms av enheternas egenskaper. Relationen är den ram inom vilken 

styrningen kan ske. 

Även om styrningen i huvudsak här betraktas som en enkelriktad process 

förekommer givetvis styrning "nerifrån-upp". En lägre nivå i organisa

tionen har då möjlighet att i realiteten fatta beslut själv trots att 

beslutsrätten ligger på en högre nivå. Detta innebär att den som rent 

formellt står för beslutet kan ha mycket litet med det egentliga be

slutsfattandet att göra. Anledningen till den lägre nivåns inflytande 

kan ofta sökas i den kunskapsauktoritet som dessa befattningshavare be

sitter." Av detta och liknande skäl förekommer det att styrimpulsen an

passas till den styrda organisationen, utformas under intimt samarbete 

med styrd organisation eller till och med initieras av den styrda or

ganisationen. 

Ovan har styrning av organisationer behandlats som en isolerad före

teelse. Det är dock viktigt att hålla i minnet att även övriga externa 

intressenter kan inverka på företaget. Dessa intressenters inverkan är 

speciellt viktig eftersom den kan förstärka/försvaga styrningen. 

Synen på styrning som en i princip enkelriktad process kan uttryckas så 

att styrning innebär påverkan av en organisation, vilken utan denna på

verkan kunnat agera självständigt. Att sedan styrningsprocessen innebär 

ett växelspel förändrar inte "riktningen11 av styrningen. 

2.3.3 Styrning av o Lika nIvåzsi 

Val av nivå vid beskrivning av styrningsförhållanden är också en viktig 

fråga. I denna studie är det styrningen av organisationen som helhet 

som är intressant - en ägarorganisations styrning gentemot ägt företag. 

Teorier för styrning gäller ofta för alla nivåer utan speciellt angi
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vande av vilka skillnader som finns i styrning av olika nivåer (Lange

fors , B 1971 t ex). 

Exemplen gäller till stor del den interna styrningen i organisationen, 

dvs överföringen företagsledning - verkställande enheter (Ramström D 

1969) . Styrningen från ägarorganisation gentemot hela, eller delar av, 

organisationen blir, om inte helt väsensskild, dock artskild. En orga

nisation är uppenbarligen ett mycket mer heterogent styrobjekt jämfört 

med lägre nivåer (t ex en mekanisk process). 

Styrningen avser en ganska hög nivå. Styrningen av organisationen sker 

också ofta i motsättning till andra, externa och interna, krav. 

Litteraturen som behandlar styrning av företaget som helhet är sparsam 

(se t ex Beer, S 1966) . En anledning till detta torde vara att denna 

styrningsproblematik ligger mellan de egentliga makro- och mikropla

nen. På mikronivå behandlas t ex styrningen av enskilda processer och på 

makroplanet behandlas t ex styrning av samhällssystem. 

Med användande av ett systemsynsätt underlättas analogiresonemang, efter

som all styrning då kan betecknas som styrning av ett system av ett el

ler annat slag. Det som då skiljer styrning på olika nivåer åt och gör 

att annorlunda styrning krävs, är systemens skilda innehåll och omfatt

ning. 

Den valda avgränsningen innebär inte att styrningen enbart är av över

gripande natur. Som ett led i styrningen av organisationen kan mycket 

väl detaljerad styrning ingå."'" 

1. I denna studie används uppdelningen överordnad styrning resp situa
tionsstyrning för att betona detta. Den överordnade styrningen av
ser hela organisationen medan situationsstyrningen avser påverkan 
vid ett visst tillfälle. Båda typerna av styrning kan påverka 
strukturer och/eller processer. 
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2.3.4 StytininQM objekt ock mzdeZ 

Styrning, dvs åtgärder i avsikt att påverka någon/något kan åstadkom

mas med olika medel och riktas mot olika objekt. Styrningen kan gene

rellt sett avse materiella förlopp och/eller administrativa rutiner 

(t ex Tannenbaum, A S 1968) . I systemtermer kan den socio-tekniska 

systemuppdelningen antas svara mot denna karaktäristik. Organisationen 

består av ett tekniskt system och ett socialt system som integreras 

(Miller, E J & Rice, A K 1967). 

En alternativ indelning av styrobjekt är styrning som avser: 

- omgivningen 

- organisation eller komponenter i organisationen 

- individer i organisationen 

- funktioner eller aktiviteter 

- mekaniska förlopp. (Murdick, R G 1970). 

Styrningen kan också avse (Murdick, R G 1970) input, processer,och/ 

eller output i verksamheten. 

Beskrivningen av styrningens medel kan göras på många sätt. Ett exem

pel är Ramströms (1969) indelning. Han beskriver styrmedlen som olika 

styrformer, definierade som graden av begränsning av handlingsfältet. 

Dessa former är: 

- målstyrning 

- ramstyrning 

- programstyrning 

De olika formerna anger hur "intensiv" styrningen är där målstyrning 

lämnar det största handlingsfältet för den styrda enheten. 
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Lundquists (1971) modell över olika styrmedel har följande utseende: 

specif ik- 'orderstyrning 

programs tyrning direkt 
generell' 

målstyrning 

rekryteringss tyrning 

< .generell- formstyrning 

indirekt 

specifik 
eller 
generell 

anslags s tyrning 

informationsstyrning 

Figur 4. Olika styrmedel (Källa: Lundquist, 19.71, s 371 

Med direkt styrning avses att den styrda enheten får mål och/eller medel 

givna, medan avsikten med indirekt styrning är att påverka enheten på 

annat sätt: genom att påverka den styrda enhetens förmåga och/eller vil

ja att följa styrimpulsen. 

Skillnaden mellan specifik och generell styrning är att den styrande 

enheten endast avser att påverka ett beslut vid specifik styrning medan 

avsikten vid generell styrning är att påverka alla beslut av en viss 

Vid orderstyrning överförs mål och/eller medel för ett speciellt fall, 

medan vid programstyrning den styrda enheten får regler för en viss be

slutstyp. Dessa regler ska sedan tillämpas i varje enskilt fall. Vid 

målstyrning föreläggs den styrda enheten mål men får själv avgöra hur 

dessa ska uppnås. 

Rekryteringsstyrning innebär att den styrande enheten bestämmer hur per

sonalen i den styrda enheten ska väljas ut. Formstyrning Ninnebär att den 

styrande enheten påverkar den styrda enhetens organisation, processer, 

miljö etc. Anslagsstyrning avser de fall där den styrande ställer finan

siella resurser till förfogande för den styrda enheten. Informations

typ. 



- 30 -

styrning slutligen är all annan indirekt styrning utöver de ovannämnda. 

Slutligen finns en skillnad mellan preciserad och opreciserad styrning. 

Styrningens styrka kan variera mellan ytterst preciserade direktiv och 

helt opreciserade. 

Styrmedlen anger alltså hur den styrda enheten påverkas. Allmänt sett 

påverkar direkt styrning beslutsreglerna, rekryterings- och informa

tionsstyrning påverkar beslutsunderlaget och rekryterings- och anslags

styrning påverkar resurserna. 

Det fysiska uttrycket för styrning, dvs hur de olika styrmedlen kommu

niceras, kan vara i form av t ex muntliga eller skriftliga meddelanden 

av olika slag. 

Val av styrmedel påverkas till stor del av tradition etc. I politiska 

system torde rekryterings-, anslags- och orderstyrning vara vanliga, 

medan i ekonomiska system antagligen mål-, form- och informationsstyr

ning är mest förekommande. Anledningen till detta är att en styrd orga

nisation av ekonomisk art kan tillåtas en större frihet pa grund av att 

den själv skaffar resurser samt att inget krav på objektiv behandling av 

ärenden och individer finns på samma sätt som i förvaltningen. Styrning

en torde ske med fler skriftliga impulser i förvaltningen på grund av 

offentlighetsprincipen. 
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3. EN MODELL Ö l/ER STYRNING 

Som synes sträcker sig styrningens objekt och medel över hela skalan 

från generell påverkan till detaljpåverkan. Här har en uppdelning gjorts 

i styrning på organisationsnivå och på besluts/situationsnivå, 

3.1 KaAaktä/UAtlk av osigaruAcutconeA 

Med ovan angivna uppdelning på organisations- respektive besluts/situa

tionsnivå som grund kan de, för styrrelationen väsentliga förhållandena 

på organisationsnivå, beskrivas med hjälp av miljöbegreppet. Möjligheter 

till styrning så väl som vilja att styra påverkas av förhållanden inom 

och utom organisationen. 

Styrningens förutsättningar - på organisatorisk nivå - finns alltså att 

söka i de förhållanden som råder inom och utom organisationen. Sådana 

förhållanden kan vara dels av reell art, som storlek, bransch m m, dels 

av intangibel art, som värderingar, normer etc. 

Relationer mellan organisationer innebär ianspråktagande av båda dessa 

slag av förhållanden. Tillsammans ger de en bild av organisationens ma

teriella och immateriella resurser. Styrrelationen utgör inget undantag 

härvidlag. Eftersom makt och auktoritet är av central betydelse för 

möjligheterna att genomföra/motstå styrning (Katz, D & Kahn, R L 1966, 

Tannenbaum, A S 1968) är organisationens resurser av olika slag avgö

rande för styrrelationens utseende. 

En organisations möjligheter att utforma en omvärldsrelation, t ex en 

styrrelation, är även avhängig förhållanden i omgivningen. I de fall 

där organisationen har ett stort antal externa relationer blir möjlig

heterna att avsätta resurser till var och en av dessa mindre - det är 

bl a för att minska sådana resursanspråk som Thompson,(1967) pläderar 

för "boundary spanning units" som mer rationellt ska hantera segment 

- grupper - istället för enskilda fall. 
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Sammanfattningsvis är reella förhållanden - i denna studie innefattade 

i begreppet arbetsmiljö - och värderingar - i denna studie nämnda vär-

dem-iljö - inom och utom organisationen av betydelse: 

VÄRDEMILJÖ ARBETSMILJÖ 

EXTERN 

INTERN 

Figur 5. Schema för karaktäristik av en organisations egenskaper. 

Nedan följer en kort diskussion kring var och en av de fyra "rutorna". 

3.7.7 ExX.2An anh^UmlZjö 

De förhållanden som läggs in i "extern arbetsmiljö" är de som innefat

tas i den vanliga användningen av miljöbegreppet (Thompson, J D 1967, 

Rhenman, E 1969). 

Den omgivande miljöns reella egenskaper kan beskrivas med hjälp av de 

intressentrelationer som förekommer mellan organisationen och de delar 

av omgivningen med vilka organisationen har kontakter. I den externa 

arbetsmiljön ingår de s k externa intressenterna: kunder, leverantörer, 

stat etc, samt förutsättningar av skilda slag som lagstiftning, avtal 

m m. Dessa faktiska förhållanden kan t ex uttryckas i beskrivningar av 

typ: bransch, marknad. I ett systemperspektiv är det framför allt en 

sådan beskrivning i intressenttermer som blir aktuell, dvs omgivningen 

karaktäriseras efter hur de omgivande organisationerna/individer/grup

perna ser ut. 

Organisationens miljö kan karaktäriseras i (Duncan, R B 1972, Emery, 

F E & Trist, E L 1965): 

- heterogenitet/homogenitet 

- dynamik/stab ili te t 
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hos de "intressenter" som ingår i omgivningen. Karaktäristiken gäller 

i sista hand de faktorer som påverkar den studerade organisationen, t ex 

i en beslutssituation (Duncan, R B 1972). 

Dimensionen heterogenitet/homogenitet anger hur pass varierande i "rum" 

omgivningen är, dvs anger om det är många/få kontakter, om dessa är lik

artade/olikartade. Stabilitet/dynamikdimensionen anger variationen i 

"tid" hos givna omgivningsvariabler, dvs anger om omgivningen ofta änd

ras . 

Heterogenitet respektive dynamik ger svårigheter att kontrollera miljön, 

dvs OAäkeAheÄ (Thompson, J D 1967, Crozier, M 1971). Dynamik är svårare 

att hantera än heterogenitet (Duncan, R B 1972). Miljön har dock blivit 

alltmer dynamisk enligt Terreberry (1968). 

Ju mer heterogen respektive dynamisk den styrande organisationens ex

terna miljö är desto svårare blir det att utforma en väl fungerande 

styrrelation gentemot det ägda företaget, bl a därför att en större 

del av resurserna då får ägnas åt att bemästra de andra delarna av om

givningen. Ju mer heterogen respektive dynamisk den styrda organisatio

nens omgivning är desto svårare blir det att utforma styrningen som då 

måste omfatta fler aspekter respektive vara mer flexibel. 

Sammantaget ger en analys av de i omgivningen förekommande intressenter

na en bild av den variation i faktiska förhållanden som finns i miljön 

utanför organisationen. 

3,7.2 Int&in aAboXòmlljd 

Den bild av de faktiska,reella,förhållanden som skissades ovan kan komp

letteras med en bild av liknande (dvs faktiska) förhållanden inom or

ganisationen. Duncan (1972) talar till och med om "internal environment". 

1. Terreberry hävdar att omgivningen blir alltmer turbulent bl a på 
grund av ökad interaktion i den omgivande miljön. 
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De faktorer som ingår i begreppet är de som påverkar uppkomsten av auk

toritet och därmed makt. 

En viktig faktor är teknologin och dess karaktär - t ex komplicerad el

ler enkel, analyserbar eller ej (Woodward, J 1967, Perrow, C 1967 t ex). 

Uppgiften - dvs organisationens huvudsakliga funktion - bör också ingå 

i en beskrivning av intern arbetsmiljö (Hall, R 1972, Child, J 1972). 

Uppgiften anger vad som utförs, teknologin hur det utförs. Förutom 

teknologin är även förutsättningarna för administration av denna tek

nologi viktiga,bl a organisationens status och kompetens. 

Den organisatoriska inplaceringen (= status) för ägarorganisation och 

företag är av vikt eftersom den påverkar organisationens relationer 

till andra organisationer. För de statliga företagen är det t ex av 

vikt om företaget ingår i statsförvaltningen (är affärsverk) eller ej. 

Hos den styrande organisationen kan de olika departementen anses vara 

olikartat organisatoriskt inplacerade, vissa har dubbla roller gentemot 

"sina" företag - exempelvis budgetdepartementet. 

Kompetensens - dvs kunskapsinriktningen och kunskapsdjupet i organisa

tionen - betydelse är en annan väsentlig del av den interna arbetsmil

jön (Aiken, M & Hage, J 1967), eftersom det påverkar den reella makt

strukturen. Kompetensens inriktning kan jämföras med indelningen i vär

demiljöer (se nedan) där den professionella är den mest särpräglade. 

Kompetensens omfattning har också stor betydelse för en bild av orga

nisationen. Med omfattning avses kompetensens bredd och/eller djup. 

Genom en analys av arbetsmiljön i den ovan angivna bemärkelsen - intern 

och extern - får man en bild av hur organisationens resurser för styr

relationer ser ut. Denna bild är dock inte tillräcklig eftersom den neg

ligerar de värderingar som finns inom och utom organisationen."'" Den för 

organisationen gällande värdemiljön är sålunda intressant. 

1. Man kan med t ex Blau, P (1964) hävda att värden alltför ofta neg
ligeras vid organisatoriska studier. 
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3.7.3 Ext&ivi ock intoAn väAdmJJijö 

Ingen uppdelning har gjorts i framställningen mellan interna och externa 

förhållanden eftersom de värden som finns i och utanför organisationen 

har karaktäriserats på samma sätt. 

För att utnyttja de relationer som ges av organisationernas arbetsmil

jöer krävs att någon upplever ett behov av påverkan. I samspelet mel

lan organisationer blir behovet framför allt beroende av den upplevda 

överensstämmelsen i värderingar rörande mål, medel etc. De värderingar 

som finns leder bl a till skapandet av mål (Langefors, B 1971).^" 

Dessa faktorer kan indelas i värderingar som gäller organisationens verk

samhet och omfattas av utomstående - extern värdemiljö - och sådana som 

finns inom organisationen - intern vävdem-iljö. I denna studie har en in

delning i politiska, ekonomiska respektive professionella värdemiljöer 

gjorts. Med värdemiljö menas vilken typ av värderingar som finns i or

ganisationen. 

Den politiska värdemiljön kännetecknas av att störst hänsyn tas till 

mål av politisk natur. Denna värdemiljö återfinns främst i de politiska 

instanserna på statsmaktsnivå, landstingsnivå och kommunnivå. Också en 

stor del av förvaltningen domineras av en politisk värdemiljö även om 

professionella aspekter kan dominera i vissa fall. En ekonomisk värde^ 

miljö med inriktning mot vinstmål o dyl finns i näringslivet. Den pro

fessionella värdemiljön existerar i snart sagt alla organisationer där 

vissa befattningshavare har en kompetens i sakfrågor som de ekonomiskt 

eller politiskt orienterade befattningshavarna saknar. Det kan t ex gäl

la tekniska frågor. 

Ofta förekommer en blandning av olika värdemiljöer i en organisation. I 

en del av organisationen kan det professionella inslaget vara stort 

medan ledningen omfattar en mer ekonomiskt inriktad värdestruktur. 

1. Enligt Crozier, M (1971) har bl a en individ som ej deltar i mål-
uppställande svårare att påverka organisationen i övrigt. 
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De värderingar som finns i organisationens omgivning kan ställa olika 

"krav" på organisationen. Om t ex ett statligt företag,med ekonomisk in

riktning enligt företagets egen bedömning, utsätts för en massivt poli

tisk kravbild - t ex genom att ägaren - staten - samtidigt är köpare 

och/eller leverantör kommer de externa kraven på grund av sin tyngd att 

slå igenom. I ett sådant fall samverkar de arbetsmässiga och de värde

mässiga förhållandena. Om företaget i detta exempel har en mycket komp

licerad teknologi som ingen utanför företaget behärskar, kommer förut

sättningarna för att kunna stå emot ägarens kravbild att öka. 

Relationer mellan organisationer underlättas om de liknar varandra. 

Med likartade värdemiljöer hos t ex ett departement och ett statligt fö

retag behövs inte så strikt styrning eftersom det styrda företagets be

teende i alla fall kommer att ligga i linje med departementets intentio

ner. Samtidigt är möjligheterna till styrning större genom kompetens i 

frågan hos departementet. 

I varje relation till en intressent avspeglas sålunda till en del de 

värden som finns hos de inblandade - relationen är en "kompromiss" 

mellan organisationerna baserad på maktförhållandena dem emellan. 

Organisationens mål anses ofta inte existera annat än som en kompromiss 

mellan interna och externa intressenters krav. I det dagliga arbetet 

tillkommer sedan det faktum att det är individer eller grupper, med 

helt egna mål och förväntningar, som sätter de konkreta målen (Haworth, 

L 1959). Av denna anledning kan det som nämnts, även inom organisatio

nen finnas flera olika slags värdestrukturer. 

3.2 Ka/iakta/isLòtlk av boAluJ^AsLtuationeA 

Vid sidan av den organisatoriska nivån angavs tidigare besluts/situa

tionsnivån. Här gäller styrrelationen enskilda förhållanden och/eller 

processer ésf de organisatoriska förhållandena är givna. 

Beslutsprocessen i samband med styrrelationen karaktäriseras i besluts



teoretiska termer inom ett systemsynsätt (se t ex Rhenman, E 1969, 

Ramström, D 1969). 

Hos den styvande organisationen karaktäriseras beslutssituationen efter 

beslutets art, egenskaper hos den/de inblandade individerna samt vilken 

typ av information som finns tillgänglig. 

Besluten kan indelas i strategiska, administrativa och operativa (Ansoff 

H I 1968). Strategiska beslut omfattar organisationens beslut om lång

siktig inriktning. Administrativa beslut gäller organisatoriska frågor 

och frågor kring införskaffande och utveckling av resurser. De opera

tiva besluten, slutligen, är ofta förekommande och avser de dagliga be

sluten kring verksamheten. 

Den i en viss situation agerande individen kan ha olika typer av for

mell/informell status i organisationen och gentemot den styrda orga

nisationen (departementsråd har t ex annan status än departementssek

reterare) . På individplanet uppstår ytterligare en relation vid sidan 

av det organisatoriska förhållandet. 

Informationen kan karaktäriseras efter dess bredd och djup i tids-, 

rums- och funktionsdimensioner. Tidsdimensionen avser hur långt fram i 

tiden informationen gäller och specificeringen inom denna period; 

rumsdimensionen avser hur stor del av organisationen som berörs och i 

vilken utsträckning verksamheten individuellt anges för de ingående 

delarna; funktionsdimensionen avser hur många aspekter på organisa

tionens verksamhet som berörs och hur noggrannt beteendet för var och 

en av dessa beskrivs (jmf Ramströms indelning i beslutskategorier). 

Beslutssituationen hos den styrda organisationen karaktäriseras i termer 

av en input-process-outputmodell. Detta innebär att beslutssituationen 

beskrivs efter styrningens objekt. Styrningen kan t ex påverka input i 

beslutssituationen. Genom en sådan påverkan kan förutsättningarna för be 

slutet påverkas. Ett sätt är t ex att styra de finansiella resurserna 

och därigenom påverka beslutets utfall. Ett annat sätt är att påverka 
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beslutsfattaren, t ex genom att välja personal med en viss utbildning. 

Ytterligare ett sätt är att påverka beslutsunderlaget, dvs genom att 

styra den information som ligger till grund för beslutet. 

Styrningen kan även avse själva processens utformning, så att regler 

för hur besluten ska fattas ställs upp. Ett exempel är här påverkan av 

rutiner för anslagsframställningar/budgetering. 

Slutligen kan styrningen riktas mot output i beslutsprocessen, dvs be

slutets utformning och/eller innehåll. I detta fall påverkas utfallet, 

men inte sättet att nå ett visst resultat. Naturligtvis kan en styråt

gärd påverka fler än en av dessa dimensioner samtidigt, t ex en uppgift 

föreläggs och resurser tilldelas, dvs "output" är given liksom en del av 

"input" medan "processen" inte styrs upp (jmf Lundquist, L 1971). 

3.3 StyhwLviQ på två nlvåoA 

Med den indelning i två olika nivåer som gjorts i föregående avsnitt 

följer två olika slag av styrning. En indelning har i denna studie 

gjorts i överordnad styrning respektive situationsstyrning. 

3.3.7 övvwndMd Atyining {= AtysiAt/icut&g-L) 

Eftersom den styrande organisationen är ena parten i en "organisato

risk relation" riktas intresset vid styrningen främst mot att påverka 

den styrde så att just denna relation ändras i önskad riktning. Den 

överordnade styrningen påverkar alltså de faktorer som i avsnitt 3.1 

angavs vara av betydelse för uppkomsten och aktivieringen av makt. 

Dessa faktorer var intern/extern arbetsmiljö och intern/extern värde

miljö. 

Den överordnade styrningen gäller organisationen som helhet och påver

kar relationerna på organisatorisk nivå. 

För de statliga företagen t ex utformar ägaren, på basis av sin upp
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fattning om företagets egenskaper och omgivande miljö, en överordnad 

styrning gentemot företaget. 

Annorlunda uttryckt ger förutsättningarna i organisationernas värde- och 

arbetsmiljöer grunden för styrning, samtidigt som den överordnade styr

ningen påverkar just dessa faktorer. Exempelvis kan rekryteringsstyr

ning ses som ett indirekt sätt att påverka de värderingar som finns i 

en organisation, alltså den interna värdemiljön. 

Denna påverkan ger uttryck för den övergripande synen på styrningen av 

en speciell organisation. Det bör alltså observeras att den överordnade 

styrningen kan skilja sig åt mellan ett antal företag som styrs av en 

och samma enhet. 

Den överordnade styrningen reglerar verksamheten i allmänhet, t ex via 

verksamhetsform, målformulering och lagstiftning. 

För styrd organisation utgör den överordnade styrningen en "ram". I en 

konkret fråga kan ytterligare styrimpulser nå organisationen eller så 

får man fria händer att agera inom ramen. 

Generellt ger alltså den överordnade styrningen den allmänna styrnings

graden och sedan, beroende på den konkreta styrsituationens art, utfor

mas situationsstyrningen med hänsyn till denna "ram". I en och samma or

ganisation kan styrningen alltså variera avsevärt mellan olika ärende

typer trots att den överordnade styrningen är densamma. 

3.3.2 SÎXucutLo nò ò tydning 

Den överordnade styrningen ger den grundläggande relationen mellan orga

nisationerna. Inom denna "ram" måste - åtminstone på kort sikt - styr

ningen anpassas efter den konkreta situationen. Detta kan ske eftersom 

den överordnade styrningen regelmässigt ger ett visst spelrum. Med rela

tionen på organisatorisk nivå given kan styrningen på individ- och pro

cessnivå utformas inom den ram som överordnad styrning ger. I avsnitt 

3.2 gavs en karaktäristik av de relevanta faktorerna i beslutssituatio

nen. 



- 40 -

Beslutets art, styrande individs egenskaper samt tillgänglig informa

tion angavs som de viktigaste faktorerna hos styrande organisation. 

Individen kommer i den enskilda styrsituationen att ha ett visst spel

rum, givet den överordnade "ramen". Det är på grund av denna frihet 

som olika beslutsfattare kan komma till delvis olika beslut ifråga om 

styrning. På grundval av uppfattning om styrsituationens art och till

gängliga styrmedel utformas den konkreta situationsstyrningen (se t ex 

Langefors, B 1971, kapitel 8). 

Styrningen riktas mot input, process och/eller output i beslutssitua

tionen hos den styrda organisationen. 

Exempel på situationsstyrning är när anslag beviljas för givet ändamål 

- inom den överordnade ramen -,när personal tillsätts inom personalpoli

tiska ramar, när konkreta direktiv t ex en uppgift anges för företag. 

Det sista exemplet visar på en typ av situationsstyrning som är på 

gränsen till överordnad styrning. Vid en given tidpunkt representeras 

den överordnade styrningen av de förhållanden som inte ändras på kort 

sikt, medan flexibiliteten på beslutssituationsnivån är större. 

3.4 Modellen - en sammanfattning 

Ett sätt att beskriva den i kapitel 2 och 3 redovisade föreställnings

ramen som helhet, är att utgå från den modell som sedan låg till grund 

för intervjuarbetet. Denna modell innehåller - i formaliserade termer -

de faktorer som a priori framstod som mest relevanta vid studium av de 

statliga företagens styrning. Modellen framställer styrning som en pro

cess mellan två organisationer och på två nivåer. 

På organisatorisk nivå framställs styrningen som ett resultat av orga

nisationernas egenskaper. De faktorer som är väsentliga för uppbyggnad 

och aktivering av en formell och/eller informell maktstruktur täcks i 

modellen in i begreppen intern/extern arbetsmiljö och intern/extern 

värdemiljö (på organisationsnivå). 
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Tillsammans ger arbets- och värdemiljön en bild av organisationens 

egenskaper i ett antal, för styrrelationen, väsentliga avseenden. 

På basis av dessa och med utgångspunkt från sin uppfattning om styrd 

organisation utformar den styrande organisationen en överordnad styr

ning (= styrning av organisationen som helhet) för att generellt sett 

påverka den styrda organisationen. Denna påverkan gäller oavsett den 

konkreta beslutssituationen. Istället ger den en ram inom vilken det 

dagliga arbetet måste utföras. I modellen är det också organisationens 

egenskaper i de ovan angivna dimensionerna som är styrobjekt för den 

överordnade styrningen. 

På besluts/situationsnivå är det dels egenskaper i stgrsituationen som 

avgör situations styrningen, dels även beslutssituationen hos styrd 

organisation. Situationsstyrningen avgörs med andra ord av faktorer som 

har den enskilda situationen som centrum - individdata, frågans art 

och dylikt. Även den överordnade styrningen spelar in eftersom den ger 

den "ram" inom vilken $n anpassning till den specifika situationen kan 

ske. Styrobjekten på denna nivå är input (resurser), process (besluts

regler) och/eller output (beslut) i beslutssituationen. 

Styrmedlenj slutligen, har beskrivits i avsnitt 2.3.4 och anger formen 

för styrningen - t ex anslagsstyrning. 

På nästa sida återges den modell som i förenklad form beskriver den 

ursprungliga föreställningsramen. 
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Den centrala betydelsen av styrningsfenomenet för denna studie torde ha 

framgått av den framställning som gjorts i kapitel.2 och 3. Styrning 

är ett begrepp med många aspekter. Här har de, för styrning av hela 

organisationer, mest intressanta/relevanta diskuterats. Som framgått 

bygger modellen på antaganden om samband mellan vissa karaktäristika på 

organisationen och styrning (= överordnad styrning) och samband mellan 

vissa situationskaraktäristika och styrning (= situationsstyrning). 

Ett viktigt kriterium för val av faktorer/variabler har varit att de ska 

vara särskiljande för de statliga företagens förhållanden. Med detta 

avses att tyngdpunkten läggs på faktorer där det specifika för just des

sa företag träder fram. Förklaringar t ex till svårigheter med styrning 

söks utifrån dessa olikheter. Som exempel kan nämnas värdemiljö 

greppet. Den styrande organisationens värdemiljö kunde karaktäriseras 

som övervägande politisk (= departement), medan det statliga företagets 

värdemiljö ofta kunde karaktäriseras som ekonomisk. Denna olikhet i 

värdemiljö var en potentiell orsak till problem med styrningen. 

Bakom modellen ligger en föreställningsram där olika teorifragment från 

bl a organisationsteori och förvaltningsteori vävts ihop. 

De statliga företagen kan sägas ha vissa särdrag dels jämfört med pri

vata företag, dels jämfört med ren förvaltning. Modellen anger de variab

ler där skillnader ("brytningar") kommer till synes. I kapitel 4 dis

kuteras de statliga företagen ur dessa aspekter. 
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4. STÅTLIGA FÖ RETAG S ÖM STUV1E0MRÅVE 

De statliga företagen är mycket olikartade även om det vid en historisk 

analys framkommer att ett antal gemensamma motiv"*" för etablering före

kommer och även om det övergripande regelsystemet är ganska likartat. 

De skillnader som kan finnas framgår av nedanstående framställning som 

inleds med en beskrivning av ett typfall som visar på statliga företags 

speciella förhållanden i sin relation till ägaren. 

Vi börjar med att se på ett tänkt "rent" ekonomiskt inriktat företag. 

Många av de statliga företagen har som primär målsättning att bedrivas 

företagsekonomiskt lönsamt och under ekonomiskt sunda betingelser. 

Ägarorganisationen, departementet, kan karaktäriseras som en huvudsak

ligen potïtiskt inriktad organisation, i motsats till privata ägare/ 

ägarorganisationer som i huvudsak har ekonomïsk inriktning. Departe

mentens huvuduppgifter är av politisk art - t ex att bereda ärenden. 

Härigenom kommer ett statligt företag med i huvudsak ekonomiska värde

ringar att underordnas en instans med huvudsakligen politisk inrikt

ning. 

Denna skillnad i inriktning/värdering har inverkan på hur relationen 

mellan departement och företag utvecklas. Ett departement som huvudsak

ligen inriktas mot myndighetsutövning kan utveckla styrmekanismer som 

fungerar bäst under myndighetsförhållanden och kan därför få svårighe

ter att styra en organisation med i grunden olikartade förutsättningar. 

De två grundläggande olikheterna mellan förvaltningen och privata fö

retag kan klassificeras som skillnader i formatta^ t ex vid besluts

processer, och i värderrtiljöer. 

Skillnaden mellan styrande och styrd organisation blir störst i det 

ovan angivna "typfallet" Naturligtvis är det i realiteten fråga om en 

1. Några verk där motiv och dylikt diskuteras är Hanso-n A H (1955), 
Tersman, R. (1959) och senare Henning, R (1974). 
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skala från "rena" företag till "rena" myndigheter, där de flesta fall 

har inslag av båda delarna, men den extrema situationen kan användas 

för att förstå vilka olikheter som måste hanteras. 

4.1 Studiai \vvivLQ òtcuttiga iöftoXag 

Vid en genomgång av studier som direkt behandlar statliga företag fin

ner man tre typer. Den första är jämförelser mellan statliga och privata 

företag. Till övervägande del studeras olikheter i den interna skötseln 

av verksamheten som lednings- och finansieringsfrågor (ex Landström, L 

1970). 

Den andra typen rör de statliga företagens förhållande till samhället. 

Det gäller då främst kraven på offentlig insyn på grund av att företagen 

ingår i statsförvaltningen, och även frågor om riksdagens kontrollmöj

ligheter. Speciellt i England är denna typ av studie vanlig. (Turvey, 

R 1968, Robson, W A 1962, Hanson, A H 1955, Tersman, R 1959). 

Den tredje typen avser studier av den interna verksamheten, t ex pris

sättningsfrågor, personalfrågor och interna målsättningsfrågor (Coombes, 

D 1971, Pryke, R 1971, Verney, D V 1959). 

Gemensamt för dessa tre typer är att ägarrelationen i stort sett negli

geras. När det talas om relationer till statsmakterna rör det mest frå

gan om "the public interest" blir tillgodosett. 

Inom förvaltningsforskning, främst på det statsvetenskapliga området, 

är studier av besluts- och styrprocesser inom offentlig förvaltning 

relativt vanliga. I den anglosaxiska litteraturen behandlas "public 

administration" som ett särskilt område (ex Simon, H A, Smithburg, D W 

& Thompson, V A 1971). 

Traditionell förvaltningsforskning kan ej direkt användas för statliga 

företag eftersom de oftast förutsätter en politisk värdemiljö hos både 

styrande och styrd enhet. Sannolikheten för att styrningen ska uppnå 
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sitt syfte antas vara högre eftersom förvaltningen, åtminstone for

mellt, bara är ett exekutivt organ utan egna mål. Styrningen är ofta 

formaliserad på grund av kraven på likformighet, opartiskhet och 

offentlighet. 

Tillämpligheten av denna typ av studier på statliga företag varierar. 

Även om den strikt statsvetenskapliga litteraturen enbart behandlar 

politiska processer finns det studier med mer organisationsteoretisk 

inriktning inom förvaltningsforskningen. Dessa verk är tillämpliga 

även vid studium av statliga företag eftersom de ej förutsätter enbart 

politiska processer utan även tar hänsyn till inflytande av ekonomiska 

och professionella värderingar (Lundquist, L 1971, Molin, B, Månsson, L 

& Strömberg, L 1979, Thorburn, T 1972, Simon, H A, Smithburg, D W & 

Thompson, W A 1971). Många har i sin bild av besluts- och styrprocesser 

färgats av forskningen kring sådana processer i företag (se t ex 

Lundquist, L 1971). 

4.2 FöfLvaltning&n ock dd AtcrfLLga ^ösioXagm 

Figuren (på nästa sida) visar den centrala statsförvaltningens uppbygg

nad."'" 

De statliga företagen sorterar under departementen. Den svenska model

len - med jämförelsevis självständiga centralmyndigheter - gäller även 

företagen (både affärsverk och aktiebolag). Företagen är placerade 

under olika departement beroende på inriktning etc. Formellt hanteras 
2 

alltsa ägarfunktionen av departementen. 

1. Övrig förvaltning behandlas ej eftersom de statliga företagen orga
nisatoriskt är inplacerade i den centrala statsförvaltningen. För 
en ingående beskrivning av förvaltningen se t ex Molin, B, Månsson, 
L & Strömberg, L 1979, Vinde, P 1969, Jönsson, R 1972. 

2. I framställningen görs ;en begränsning i att den statliga företags
sektorn ej presenteras fullständigt (se bilaga 1). Den intresserade 
hänvisas t ex till Statliga Företag (årlig publikation), Henning, 
R 1974 eller Holmquist, C 1974. En helt färsk undersökning kring 
statliga företag i Norrbotten är Lindmark, L & Wibe, S 1980. Se 
även SOU 1978:85. 
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pålagt kommunerna (specialreglerad kommunal förvaltning) 

K  >  o  '  m  m \ u / n e  r ^ n / a  

Figur 7. Statsförvaltningen 

Källa: Molin, B, Mansson, L & Strömberg, L, Offentlig för^-
valtning, Stockholm 1975, s 58. 

Företagen, liksom de centrala myndigheterna, har beslutanderätt inom 

sitt område. 

Förvaltningens verksamhetsområden kan t ex sägas vara (Thorburn, T 1972) 

a. lagstiftning 

b. intäktsöverföring 

c. produktion av varor och tjänster 

d. myndighetsutövning. 

Det är de två sistnämnda funktionerna som är aktuella för de statliga 

företagen. 

1. Bl a affärsverk 
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Uppgiften "produktion av varor och tjänster" utgör en betydande del av 

förvaltningens arbete. Denna produktion kan indelas i produktion för 

direkt konsumtion (t ex sjukvård) och affärsverksamhet, dvs en pris

sättning av marknadsmässig art sker. Det är den sistnämnda som är 

aktuell för företagen. 

En relativt liten del av resurserna krävs för den funktion som många 

direkt associerar med begreppet förvaltning - myndighetutövning. En an

vändbar definition av begreppet ges av Thorburn (1972) som säger att 

"Tolkningen av beslutade lagar i konkreta fall sker inom domstolar ge
nom lagskipning men också numera inom en rad ämbetsverk genom till-
ståndsgivning y inspektion, rådgivning mm. All den offentliga verksam
het som har dylik tolkning som sitt primära sy ft e...kallas för myndig
hetsutövning, "(s 13) 

En modell för synsättet att denna funktion är den primära för förvalt

ningen är följande: 

Nivå Funktion 

STATSMAKTERNA Överordnad reglering 
(regering o riksdag) (lagstiftning) 

CENTRALA MYNDIGHETER Myndighetsutövning 

REGLERAD VERKSAMHET Operativ verksamhet 

Figur 8. Myndighetsutövning 

Myndighetsutövning förekommer inom företagssektorn, främst inom affärs

verken. 

4.3 l/eAb&amkeXòiomoA 

Statlig verksamhet bedrivs i Sverige i tre former: ämbetsverks-, affärs

verks- och aktiebolagsform. Ämbetsverk och affärsverk är organisatoriskt 

en del av statsförvaltningen medan aktiebolag är juridiskt fristående 

enheter. 

De viktiga verksamhetsområdena är alltså myndighetsutövning och produk-

1. Inga affärsverk har etablerats sedan 1947. Se t ex Tersman, R 1959, 
SOU 1956;6, SOU 1960:32, SOU 1968:45-46. 
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tion (i fortsättningen kallad affärsverksamhet). 

Vid val av verksamhetsform har i princip myndighetsutövning lagts i 

ämbetsverk, affärsverksamhet i aktiebolag och verksamhet där båda in

slagen är markanta i affärsverk. 

Under senare år har antalet alternativa verksamhetsformer som styrel

ser och råd ökat.^ Även samspelet med den privata sektorn har ökat. Som 

påpekades redan i kapitel 1 kan ett större beroende förmärkas mellan 

olika organisationer. Ett alternativt sätt att visa ett statligt före 

tags organisatoriska inplacering i förvaltningen vore på grund av detta 

t ex 

representanter från 
politiska instanser, 
näringsliv 

styrelse 

företag 

Riksdag Regering 

Ägardepartement 

Budget
departement 

Norm/bestämmelse 
angivande eller 
konkurrerande 
myndighet 

Figur 9. Företagen i förvaltningen - exempel på kopplingar 

Härav framgår att företagen lever i ett förgrenat nät av kontakter. Det 

perspektiv som anläggs här är att jag primärt koncentrerar mig på en 

del av detta nät - nämligen företagens relation till ägaren. Detta inne

bär inte att andra relationer är irrelevanta men de ses primärt i ljuset 
3 

av den studerade relationen. 

1. Molin, B, Månsson, L & Strömberg, L (1979). 

2. T ex kan det försvåra en "rak" styrning om grupper/org som har in
flytande över t ex riksdagen tar ställning i frågor som berör ett 
företag. Möjligheterna till styrning minskar/ökar med detta infly
tande . 
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4.4 SfiAltnadoA mollavi veAkòamk&tó^onmoA 

De verksamhetsformer som valts för statlig företagsamhet är alltså 

affärsverks- och aktiebolagsformerna. Mellan dessa former finns en 

mängd olikheter. Några principiella skillnader behandlas här."'" För full-
2 

ständighetens skull behandlas dock även ämbetsverken. 

Tonvikten i aktiebolaget ligger på ekonomiska kriterier och de for

mella restriktionerna är få. Det omvända förhållandet gäller för ämbets

verken där restriktionerna ställs upp i syfte att säkra opartiskhet och 

rättstrygghet medan de ekonomiska kriterierna får mindre betydelse. 

För affärsverken är betoningen på myndighetsutövning stark men uppblan

dad med tunga ekonomiska inslag. Anpassningen av verksformen till affärs

verksformen gjordes också för att ge enheterna en viss frihet i ekono

miska frågor jämfört med övrig förvaltning - exempelvis genom anslags

formen. 

En svårighet vid diskussion om verksamhetsformens betydelse är frågan 

om orsak-verkan. Om affärsverken har en annorlunda målstruktur än aktie

bolagen så beror det till stor del på att just denna målstruktur var 

skälet till val av affärsverksformen. Nedan behandlas olikheterna 

utifrån verkan på organisatorisk nivå. I modellen angavs att överordnad 

styrning (t ex genom formstyrning) kan antas påverka värde- och arbets

miljöer (externt och internt). 

De olikheter som kan sägas påverka företagets externa miljö är följande: 

Målstruktur 

Målen för en verksamhet är vanligen flera oavsett om det gäller offent

lig förvaltning eller en privat organisation. Målen kan vara olikartade 

och ändras ofta. Vad gäller strategiska mål framträder en skillnad i 

detta avseende så att mål av relativt ensartad karaktär, av typ myndig-

1. Sammanställningen bygger på Nigro, F A 1970, Lundquist, L 1971, 
Thorburn, T 1972, Andren, N 1965, Molin, D, Månsson, L & Strömberg 
L 1979. 

2. Det kan också nämnas att viss affärsverksamhet även bedrivs i ämbets
verk, t ex Statens Bakteriologiska Laboratorium). 



- 51 -

dighetsutövning, kännetecknar ämbetsverken. Affärsverkens övergripande 

mål däremot, är av mer heterogen karaktär. Där finns både en inriktning 

mot myndighetsfunktion och mot ekonomiska mål. För affärsmässigt inrik

tade aktiebolag gäller att målstrukturen är relativt enkel. De ekono

miska kriterierna är avgörande. I den mån övriga mål kommer in i bil

den är det ofta i form av restriktioner som måste beaktas. 

Målstrukturen för affärsverken är alltså ofta mer splittrad än för and

ra former. Nedbrytning i delmål försvåras och risken för betoning på 

bara ett mål ökar. 

Förhållandet till övrig offentlig verksamhet 

Ämbetsverken är helt integrerade i statsförvaltningen och arbetar allt

så helt inom dess ramar. Förmögenhetsredovisningen är gemensam för hela 

förvaltningen och inkomsternas/utgifternas storlek bestäms helt av 

statsmakterna. 

Eftersom de redovisar enligt nettometod har affärsverken något större 

frihet men den är ändå begränsad t ex eftersom affärsverken har gemen

sam förmögenhetsredovisning med övrig förvaltning. Bolagens ställning 

gentemot övrig statlig förvaltning ges, förutom av ägarrelationen, av 

aktiebolagslagen som stadgar hög grad av frihet för dessa juridiska en

heter, t ex har de alltid egen förmögenhetsredovisning. Möjligheterna 

till kontroll och insyn är alltså större i ämbetsverk och affärsverk än 

i aktiebolag. 

Offentlighe tsreg 1er 

Den s k offentlighetsprincipen i svensk förvaltning innebär att alla 

handlingar som finns skall vara tillgängliga för allmänheten. Undantagen 

är få och gäller alldeles speciella fall där t ex försvarshänsyn eller 

hänsyn till personolig integritet är bakgrunden. 

För affärsverken gäller i princip samma regler - då de inte är själv

ständiga juridiska enheter. Undantagen är dock fler. T ex får inkomna 
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anbud hemlighållas eftersom offentlighet här skulle medföra nackdelar 

i ekonomiskt avseende jämfört med konkurrenter. Offentligheten" beträf

fande de affärsdrivande verken är alltså relativt stor. 

Bolagen lyder under samma juridiska regler som privata aktiebolag, vil

ket medför att de enda offentliga handlingarna är årsredovisningen, 

dvs resultat- och balansräkningar samt revisionsberättelse. I övrigt 

finns inga större möjligheter till offentlig insyn i aktiebolagen. Dock 

finns en, mer eller mindre officiell, policy hos de statliga aktiebola

gen att i möjligaste mån vara öppna utåt. Offentlighetsprincipen har 

naturligtvis även betydelse för den interna verksamheten. 

Målstrukturen influerar den externa värdemiljön medan relationer till 

övrig förvaltning samt offentlighetsregler berör den externa arbetsmil

jön. 

Formen är ju avsedd att påverka den interna arbetsmiljön för företaget 

och olikheterna mellan formerna får sin största tyngd där. Målstruktur 

(se ovan) och effektivitetskriterier har även betydelse för den interna 

värdemiljön. 

Effektivitetskriterier 

Effektivitet uttrycks som insatta produktionsresurser i relation till 

måluppfyllelsegrad, dvs verksamhetens effekt på de åsatta målen. Ju 

mindre kvantifierbara målen är desto svårare blir det att uppskatta 

effektiviteten eftersom måluppfyllelsegraden ej kan anges. 

Vid myndighetsutövning är målen, t ex opartiskhet i behandling, svåra 

att mäta och indirekta kriterier, som snabbhet eller antal klagomål, 

får användas. 

I affärsmässig verksamhet är huvudmålen av klart kvantifierbart slag, 

som avkastningsgrad. 

Affärsverkens mål är av båda slagen vilket komplicerar effektivitets

mätningen ännu mer. Risken finns att de svårmätbara målen får stå till

baka för mål av mer mätbar karaktär. 
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ResurstiI IdeIning 

De resurser som förbrukas i verksamheten tillförs på olika sätt i verk 

och bolag. För ämbetsverkan kommer alla resurser genom anslag över stats

budgeten på basis av anslagsäskanden i petita. Verksamheten går alltså 

ut på att utföra ålagda uppgifter med givna medel. Verken kan inte ut

föra fler uppgifter än medlen räcker till. Verksamhetsvolymen är given. 

I aktiebolag tillförs medel från ägarna, men den största delen av resurs-

anskaffningen för löpande verksamhet sker med hjälp av förvärvade in--

täkter. Dessa intäkters storlek kan aktivt påverkas t ex genom en för

ändring av verksamhetsvolymen eller prisändringar. Resurstilldelningen 

är beroende av efterfrågan på verksamhetens produktion. Aktiebolagen har 

alltså en egen inkomst/utgiftsredovisning. I stället för att inleverera 

alla inkomster till staten åläggs aktiebolagen att utbetala utdelning 

till ägaren, dvs staten, precis som andra aktiebolag. 

Affärsverken kännetecknas av båda typerna av resurstilldelning. För in

vesteringar gäller samma regler som för andra verk, de finansieras helt 

med anslag. Driftsutgifterna däremot, finansieras inte via anslag på van

ligt sätt. I stället får affärsverken tillämpa en slags nettometod som 

går ut på att verket får sin driftsstat godkänd och att finansieringen 

av utgifterna sker med hjälp av de taxor och avgifter som verket uttar 

för sina prestationer. Enbart överskottet inlevereras till statskassan. 

På så sätt slipper man omvägen över inleverering av totala inkomster och 

utanordnandet av hela utgiftssumman. Affärsverken är trots detta ganska 

låsta i ekonomiskt avseende - driftsbudgeten måste t ex godkännas. 

Taxe-/pp^s s ättning 

Taxe-/prissättningen på verksamhetens prestationer är viktiga beslut. 

Aktiebolagen sätter sina priser internt - marknadssituationen kan dock 

vara sådan att ingen frihet i prissättning i realiteten existerar. För 

verken beslutas sådana frågor ofta av statsmakterna efter förslag från 

1. Jmf dock nyare budgettänkande initierat t ex i SOU 1967:11 och 
senare. 
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verken. Detta betyder praktiskt att även den frihet som affärsverken får 

genom att de kan använda sina egna taxemedel är begränsad eftersom 

efterfrågan kan styras av överordnad instans via taxesättningen. 

Personalens ställning 

I ämbetsverken är personalen statstjänstemän, vilket innebär att strikta 

regler finns för deras tillsättande, löneplacering m m. Systemet gör 

det bl a svårt att avskeda någon. Samma förhållanden gäller för affärs

verken. 

Aktiebolagen däremot har en fri personalstruktur och ledningen kan be

stämma anställnings- och rekryteringsregler enligt gällande lagar. 

Organisatorisk uppbyggnad 

Den organisationsform som ämbets- och affärsverk bedrivs i bestäms till 

stor del av statsmakterna genom bestämmelser i allmänna verksstadgan 

och speciella instruktioner för respektive verk. 

Aktiebolagslagen stipulerar ej någon särskild organisationsform för 

aktiebolagen. Styrelsen kan dock utöva ett visst inflytande i dessa 

frågor och ett indirekt statsmaktsinflytande kan alltså förekomma. 

Beträffande styrelsesammansättning i ämbetsverk, affärsverk och aktie

bolag gäller att den i realiteten bestäms av regeringen och därför tor

de inga väsentliga skillnader förekomma mellan de olika formerna."'" 

Interna styrprocesser 

Statsförvaltningen har genom sin storlek utvecklat allt mer formali-

serade styrprocesser. Även om stora aktiebolag torde gå samma väg har 

utvecklingen mot formalisering inte varit så markant som för statsför

valtningen. 

1. Enl Molin, B, Månsson, L & Strömberg, L (1979) har lekmannastyrei
ser slagit igenom nästan totalt. 
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Sammantaget inverkar verksamhetsformen på möjligheterna till frihet i 

ekonomiska och administrativa frågor. Olikheterna ska dock inte överbe

tonas av flera orsaker. För det första har strävanden länge funnits att 

göra betingelserna mer likartade för de olika verksamhetsformerna 

(SOU 1968:45; 1978:48 m fl). För det andra är formen styrande på det 

jag benämnt organisatorisk nivå. På besluts/situationsnivå kan formens 

inverkan i många fall vara sekundär. Om formen t ex ger restriktioner på 

anslagstilldelning (i ett affärsverk tar t ex, genom budgetförfarandet, 

investeringsbeslut längre tid än det kan göra i ett aktiebolag) så blir 

denna restriktion grunden för beslutsfattandets organisation. Ett -uti-

från sett - krångligare förfarande, kan hanteras relativt smidigt genom 

anpassning. 

Slutligen bör det också framhållas att skillnaderna mellan statliga fö

retag - affärsverk och aktiebolag - ofta är större -inom grupperna än mel

lan dem. Verksamhetsformen är en av alla de faktorer som kan användas 

för att särskilja företag men den är oftaste inte den viktigaste. Det 

viktigaste område där formen som sådan kan sägas vara av stor vikt är 

vid juridiska spörsmål, eftersom affärsverken är en del av statsförvalt

ningen medan aktiebolagen är juridiskt fristående enheter. 

Återigen bör det poängteras att mycket av skillnaderna mellan företag 

av olika former kan hänföras till arten av den verksamhet som bedrivs, 

snarare än till formen som sådan. 

4.5 En kolt jämiÖKolÅH moIZan òtcuttiga och psilvcuta fiösi&tag 

De statliga företagen har sinsemellan vitt skilda uppgifter och företags

gruppen uppvisar en stor variation beträffande branscher, ålder, form, 

målsättning etc. Trots denna variation uppvisar den statliga företags

gruppen som sådan vissa skillnader jämfört med den privata sektorn. In

riktningen mot olika branscher skiljer sig till en del från det privata 

näringslivets. Betoningen på kapitalkrävande och för samhället väsentli

ga verksamheter är relativt stark (Tersman, R 1959, SOU 1978:85 t ex). 
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Staten går ofta in som ägare i förening med privata intressenter. De 

privatekonomiska ägarna bidrar t ex med tekniskt kunnande, medan sta

ten tar en stor del av ansvaret för finansiering och eventuellt också 

lagstiftning på området. För statsmakterna är detta ett sätt att säker

ställa samhällsintressets inflytande samtidigt som en "professionell" 

organisation handhar processen med att upparbeta avancerad teknologi. 

Målsättningarna för de i den statliga företagsgruppen ingående enheter

na är på intet sätt homogena. För vissa företag, främst affärsverk, kan 

skillnaden gentemot privata företag vara påtaglig. För andra, främst 

bland Statsföretags dotterbolag, torde knappast några skillnader i mål

sättning existera vid en jämförelse med privata företag (jmf även Land

ström, L 1970). 

De institutionella skillnaderna mellan grupperna är få. Den mest markan

ta är den som har att göra med företagsformen. Affärsverkens förhållan

den - t ex uppbindning till förvaltningen - skiljer dem från de statliga, 

såväl som privata, aktiebolagen. Institutionellt betingade skiljelinjer 

finns alltså snarare inom statliga sektorn än mellan statliga och pri

vata företag. 

Skillnaderna mellan statliga och privata aktiebolag är, i den mån de 

finns, inte betingade av verksamhetsformen. Exakt samma lagar gäller för 

statliga som för privata aktiebolag. Tanken bakom att ge statliga före

tag denna form har också varit att ge företaget möjligheter att arbeta 

under samma förutsättningar som de privata företagen. 

För att återknyta till min modell (se s 42) kan skillnaderna diskuteras 

utifrån effekter i externa respektive interna arbets- och värdemiljöer. 

Den externa miljön påverkas av de uppgifter de statliga företagen har. 

Om de är annorlunda än för privata företag kommer bl a relationer till 

förvaltning och mål att påverkas. Även det faktum att företaget är 

statligt kan i sig påverka omgivningens reaktioner på företaget och dess 

agerande (Landström, L 1970). 

Den interna miljön kan för det första påverkas genom uppgiften. Privata 
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företag och statliga företag med likartade uppgifter har förutsättning

ar för likartade värdemiljöer. Om däremot de statliga företagen har upp

gifter av typ myndighetsutövning blir andra normer, och därmed värdemil

jöer, rådande. Förutsättningarna i den interna arbetsmiljön t ex i or

ganisatoriska termer kan också skilja sig åt. En av de olikheter som 

kan påvisas är skillnaden i styrelsens sammansättning i privata och 

statliga aktiebolag. Styrelserepresentanterna i statliga företag utses 

av bolagsstämman, dvs indirekt av regeringen och är ofta politiker. 

Den interna organisationen i statliga aktiebolag torde inte skilja sig 

nämnvärt från de privata. En studie över företagsledning i statliga 

jämfört med privata företag i Sverige hävdar att inga skillnader finns 

(Landström, L 1970). Dock sägs att kraven ställs högre på medinflytande 

i de statliga än i de privata företagen. Men situationen i dagsläget är 

relativt likartad eftersom lagstiftningen medfört likartade konkreta 

krav på företagen. 

Skillnader i interna förhållanden i företagen är föga undersökta. Land

ström (1970) behandlar till en del beslutsprocessen men då sedd från 

företagsledningens synvinkel. En tänkbar skillnad är att statliga aktie

bolag generellt sett har en större säkerhet i framtidsbedömningen efter

som de, så länge statsmakterna så önskar, inte behöver gå i konkurs på 

grund av marknadsmässiga förhållanden. 

Som framgår är skillnaderna -inom sektorn väl så stora som mellan sek

torerna. 

4,6 StcutLiga ßöiztag b om btyfiobjokt 

Med de skillnader som finns inom sektorn är det intressant att undersöka 

statliga företags eventuella särprägel som styrobjekt. Tidigare konsta

terades att det var uppgiften snarare än formen som skiljer företagen 

at. Form och uppgift följs ofta åt så att följande mönster kan urskil

jas: 
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förvaltning (ämbetsverk) handhar myndighetsuppgifter 

företag (aktiebolag) handhar affärsmässiga uppgifter 

"blandform" (affärsverk) handhar båda typerna av uppgift samtidigt. 

En av orsakerna till skillnaden mellan dessa som styrobjekt är den upp

sättning av styrmedel som är tillgänglig. De skillnader som finns mel

lan politiska (förvaltning) och ekonomiska (företag) system som styr

objekt är bl a följande"'" 

Beslutsfattaren och den som verkställer beslutet kan vara olika 

personer3 med olika personlighetsdrag i politiska respektive 

ekonomiska system. 

Detta torde inte vara fallet, speciellt som samma beslutsfattare oftast 

får fatta beslut med anknytning till både ekonomiska och politiska mål

sättningar. Eventuellt kan skillnader hos beslutsfattarna upptäckas om 

man studerar styrning på organisatorisk nivå. Beslutsfattare kommer då 

att vara statsmakterna, representerade av departement, respektive ägare 

av privata företag. Dessa gruppers inställning till affärsverksamhetens 

syfte kan vara olika. Vad gäller den som utför besluten (styrobjekten= 

företagen) så torde de skilja sig ganska litet åt mellan statliga och 

andra företag (jmf Landström, L 1970). Thorburn (1972) påpekar dock att 

förvaltningspersonal ofta har en mer juridisk inriktning bl a genom ut

bildningen. 

De organisatoriska förutsättningarna för styrning kan vara annor

lunda i system som är primärt inriktade på ekonomiska respektive 

politiska målsättningar. 

Denna faktor har inverkan på möjligheterna att styra mot en ekonomisk 

målsättning i en organisation som är uppbyggd och anpassad huvudsakligen 

för genomdrivandet av politiska mål. 

Målsättningarna är ofta av olika karaktär i system som till över

vägande del kan kategoriseras som ekonomiska respektive politiska. 

1. Framställningen bygger på Thorburn, T (1972), Lundquist, L (1971). 
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För ekonomiska mål kan måluppfyllelsen anges i kvantitativa termer vil

ket är av betydelse när man ska bedöma systemets effektivitet. I poli

tiska system har målen en mindre kvantitativ inriktning och det är svårt 

att mäta måluppfyllelse. 

Karaktären på det beslut som ska genomföras kan variera 

Beslut som fattas i ett politiskt system har större tyngd, dvs de torde 

vara acceptabla för en stor del av samhällsmedlemmarna. Anledningen 

till detta är dels att besluten oftast fattas i grupp vilket gör att 

kompromisslösningar är vanliga, dels att målen sätts av politiska or

gan vilka är representanter för samhällsmedlemmarna. Besluten är också 

av mer allmän karaktär ("vi ska söka en jämnare inkomstfördelning") 

än beslut i ekonomiska system ("vi ska öka försäljningen med 20 procent"). 

Miljön kan variera 

Enligt Thorburn (1972) karaktäriseras ett politiskt system av att mil

jön är mer svårhanterlig, dvs man får ta hänsyn till många fler influ

ensförhållanden. Genom komplexiteten i omgivningen blir också konsekven

serna av besluten svårare att överblicka, vilket gör att man ibland in

te vet mot vilka mål man styr. 

Olika styrmedel kan användas 

I ett politiskt system är rekryterings- och anslagsstyrning vanligt, 

liksom orderstyrning. Detta innebär, om man ser på vad som styrs, att 

resurserna och beslutsreglerna påverkas. Om förvaltningen enbart ses som 

ett exekutivorgan verkar detta rimligt, statsmakterna ger klara besluts

regler och tilldelar alla resurser och därav följer att handlingsfrihe

ten blir ganska begränsad. 

I ett ekonomiskt system är målstyrning, formstyrning och eventuellt in

formationsstyrning vanligare. Man påverkar därigenom beslutsreglerna 

och, i viss mån, beslutsunderlaget. Den verkställande enheten blir be

tydligt mer självständig här eftersom den själv skaffar sina resurser. 

Val av styrmedel påverkas till stor del av tradition och vana men även 

av en mängd andra faktorer,t ex lagregler.I förvaltning är skriftliga 



- 60 -

styrimpulser vanligare på grund av offentlighetsprincipen."'" 

Som synes är politiska och ekonomiska system olika som styrobjekt be

traktade. Det måste dock betonas att några "rent" politiska respektive 

ekonomiska system knappast existerar. Vanlig förvaltning kännetecknas av 

att den innehåller en hel del politiska element och färre ekonomiska, 

privata företag karaktäriseras tvärtom av att de tar hänsyn till en hel 

del ekonomiska faktorer men ett mindre antal politiska. De statliga 

företagen befinner sig i en mellanställning där kravbilden varierar, 

vilket komplicerar styrningen. Inom den statliga företagssektorn finns 

enheter som representerar både ganska "rena" företag och ganska "rena" 

förvaltningsenheter. Dessutom finns enheter - främst affärsverken -

med blandade uppgifter. 

Det är just denna bredd hos företagssektorn som är intressant ur styr

synpunkt, vilket betonades redan i kapitel 1. Urvalet för den empiriska 

studien har också skett så att företag med myndighetsuppgifter, affärs

mässiga uppgifter respektive blandning av dessa uppgifter valts. På så 

sätt representeras tänkbara skillnader mellan olika styrobjekt. 

Skillnaderna har framgått av kapitel 4 och kan hänföras till skillnader 

i interna och externa arbets- och värdemiljöer (framgick bl a av jäm

förelser mellan former) i beslutssituationen (t ex beslutsfattare,typ 

av beslut) och i styrmedlen.Sammantaget kan skillnader finnas mellan 

företag med olika uppgifter när de betraktas som styrobjekt enligt 

modellen på sidan 42. 

1. Se dock Molin, B, Månsson, L & Strömberg, L (1979) där det framgår 
att antalet informella kontakter är stort - ett sätt att "undkomma" 
offentligheten? 



VeZ 11 .  V EM  E M PIRIS K A S TUV lE M 

Med den i del I presenterade föreställningsramen som grund genomför

des en intervjuundersökning. Del II beskriver undersökningens upp

läggning och gjorda erfarenheter. 

I kapitel 5 redogörs för metodfrågor och i kapitel 6-8 presenteras 

resultat. Kapitel 6 presenterar tre helhetsbilder medan överordnad 

styrning och situationsstyrning diskuteras i kapitel 7 respektive 8. 

En analys och diskussion kring intervjuundersökningen, slutligen, 

finns i kapitel 9. 
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Som framgått uppställdes inga hypoteser utifrån föreställningsramen. 

Istället ska föreställningsramen ses som ett led i en process som syf

tar till fördjupad kunskap om styrning. Den första föreställningsramen 

och empirin ger tillsammans fördjupade kunskaper, varvid empirin ytter

ligare belyser de teoretiskt diskuterade förhållandena. Studien har av 

detta skäl fått en explorativ inriktning. 

Empirin är alltså inte något "test" av föreställningsramen utan avsik

ten är istället att undersöka hur styrning sker i praktiken. Informa

tion om detta inhämtades med hjälp av intervjuer i statliga företag. 

Den explorativa inriktningen följer av betoningen på kunskapsgenere-

ring. Valet av metod kom att styras av en önskan om att även "udda" 

information - i förhållande till föreställningsramen - skulle kunna 

föras fram. Det var främst beträffande processens karaktär jag a prio

ri önskade mer information. 

5 .1  Va l  av  meXo d 1  

Metodvalet anpassas till det explorativa syftet med undersökningen. 

W R Scott (1965) beskriver den explorativa studien på följande sätt: 

"The exploratory study is one in which the primary purpose is to gain 
familarity with some problem or to achieve new insights which can guide 
further research" (s 267). 

Beslutet att ge studien en explorativ inriktning följdes av frågan om 

vilken undersökningsmetod som skulle tillämpas. Ett sätt var att under

söka hur området tidigare studerats. 

Det visade sig att andra som studerat relationer mellan staten som 

1. Metodlitteraturen är omfattande. Vid val av metod har jag använt 
bl a Karlsson, G (ed) (1968) och Festinger, L & Katz, D (1966). 
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ägare och företagen har gått på sekundärmaterial och därigenom huvud

sakligen erhållit uppgifter av strukturell art. Dessutom är dessa stu

dier få till antalet. Mina egna erfarenheter av kontakter med företag 

(se avsnitt 1.5) och litteraturstudier visade att det inte fanns någon 

allmän begreppsapparat för dessa frågor. Begrepp som styrning/påverkan 

o dyl har ingen allmänt accepterad innebörd. Dessutom kan denna typ 

av frågor upplevas som känsliga. 

Avsaknaden av entydigt bestämda begrepp förde in på frågor om opera-

tionalisering av använda begrepp. Tre problem aktualiserades. 

För det första uppstod frågan om vilka operationaliseringar som skulle 

användas. Många av de i modellen införda begreppen har i andra studier 

getts formaliserad operationell innebörd (främst externmiljö). Den ex-

plorativa inriktningen medförde ett ställningstagande mot formalisera-

de operationaliseringar. Även avsaknaden av empiriska studier inom sam

ma område spelade in. 

För det andra följde av syftet att såväl "hårddata" som "mjukdata" skul

le tas i beaktande. Metoden skulle inte utesluta någondera typen. 

Slutligen blev det nödvändigt att ta ställning till data som represen

terar attityder och upplevelser, med andra ord att ta ställning till 

det subjektiva inslaget i metoden. 

Dessa frågor kring operationaliseringar, tillsammans med uppfattningen 

om den empiriska studiens roll, ledde till ett synsätt där operationa

liseringar fungerar som "länk" mellan teori och empiri. Annorlunda ut

tryckt innehåller modellen begrepp, vilka ges en operationell innebörd 

av mig. Därefter gav intervjupersonerna sina tolkningar, dvs "operatio

naliseringar". Slutligen har intervjuerna tolkats ("operationaliserats") 

av mig och lett till en omformulering av modellen (via en utbyggd före

ställningsram) . 
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Valet vid datainsamlingen stod nu mellan deltagande observation, fall

studier och intervjuer. De två förstnämnda alternativen stod för en 

mer djup inriktning. Jag bedömde möjligheterna till bred information som 

viktigast och satsade på en metod där olikartade "fall" rymdes. Inter

vjumetoden valdes därför. Nackdelen att inga säkra uttalanden kan göras 

på grund av de disparata fallen hade mindre betydelse för en explorativ 

studie som denna. 

Intervjuer innebär inhämtande av information via individer. Det finns 

ett subjektivt inslag i denna information med den typ av metod som här 

änvänts. Detta är i sig inte någon negativ effekt. Attityder och upp

fattningar är en viktig typ av fakta, i modellen har också explicit sub

jektiva inslag som värderingar och individkaraktäristika, medtagits. 

Det är också individer som förmedlar styrimpulser, och därför är indi

vider de viktigaste undersökningsobjekten. 

Alla de ovan diskuterade övervägandena ledde fram till en metod med 

relativt ostrukturerade\icke-standardiserade intervjuer med befatt

ningshavare i skilda typer av statliga företag, 

5.2 Ut val 

Antalet statliga företag är stort och enbart av den anledningen måste 

ett urval ske. Dessutom gjordes en begränsning till företag med direk

ta relationer till departementen, alltså ingår inte Statsföretagsgrup

pen, För övrigt har inga särskilda urvalskriterier tillämpats utom de 

två som behandlas nedan. Detta innebär att företagets form, ålder, 

bransch m m inte beaktats vid urvalet. Denna bredd har valts på grund av 

det esplorativa syftet. Urvalet av företag har skett efter två kriteri

er, dels departementtillhörighet, dels typ av uppgift. För att få med om 

departementtillhörigheten har någon betydelse har tre olika departement 

valt ut, För vart och ett av dessa har tre företag valts: ett företag 

I. Halv-strukturerade - med hjälp av modellen, 
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med myndighetsuppgifter, ett företag med blandning av myndighets- och 

affärsmässiga uppgifter samt ett företag med affärsmässiga uppgifter. 

Totalt omfattar alltså urvalet nio företag. Klassificeringen gjordes 

a priori på grundval av skrivet material i propositioner etc. När den

na klassificering var klar kontrollerades den genom att olika personer 

med ingående kunskaper om sakförhållanden fick göra en klassificering. 

Överensstämmelsen var fullständig. Urvalet representerar alltså klara 

fall. Genom detta urval erhålls företag med olika karaktär. 

Vid valet av intervjupersoner har bakgrunden beträffande de statliga fö

retagen varit att studien avser styrning på hög nivå och därför kontak

tades VD eller motsvarande i respektive företag. Intervjuerna avsåg näm

ligen de personer som hade kontakt med departementet i ägarfrågor och 

eftersom VD regelmässigt står för viktiga externa kontakter förutsattes 

att VD skulle ha kunskap om vilka personer i företaget som har kontak

ter med ägaren. Urvalet av respondenter skedde alltså vid kontakter 

med företaget. 

5.3 Gznomiösiavudz ock pKZAzntcution1 

o 2 . 
Intervjuerna genomfördes i huvudsak varen-hösten 1975. VD i respektive 

företag kontaktades per telefon eller brev. Vid denna kontakt klargjordes 

syftet, gjordes förfrågan om material, diskuterades urval av responden

ter för respektive företag samt fastställdes tid för besök. Vid intro

duktionen lades stor vikt vid att försöka få intervjupersonerna intres

serade av frågeställningarna. Landström (1970) har påtalat de statliga 

företagens särställning i massmedia o dyl. Denna särställning kan vara 

orsaken till det genomgående positiva och öppna bemötande jag fick. En 

1. Se Dahlström, E (1968), Ekholm, M *• Fransson, A (1975), Karlsson, G 
(ed) (1968), Gordon, R L (1956/1957), 

2. VD användes konsekvent i framställningen även när affärsverk ingår 
- chefens benämning där är generaldirektör). 

3. Detta material är t ex organisationsplaner, redovisningshandlingar, 
propositioner och verksamhetsberättelser. 



- 66 -

annan anledning kan vara att företagen inte är utsatta för så många 

undersökningar som exempelvis privata storföretag. Antalet intervjua

de varierar beroende på hur många som angetts ha kontakter med ägaren, 

från en till fem personer. 

Intervjuerna har varit av halv-strukturerad, icke-standardiserad typ. 

Avsikten har varit att få till stånd ett samtal kring ett antal fråge

ställningar. Som "checklista" användes en frågeguide (se bilaga 2) 

baserad på modellen. Frågelistan har använts som en checklista för att 

vissa områden inte ska glömmas. Frågornas ordningsföljd har ofta dikte

rats av intervjupersonens sätt att ta upp frågorna. Intervjupersonerna 

har givits stor frihet att besvara frågorna, dessutom har en hel del in

formation vid sidan av frågorna kommit fram. Intervjuerna har tagit ett 

par timmar. 

Intervjun har i nästan alla fall tagits upp på band. Flera fördelar 

finns med detta förfaringssätt. Dels är det uppenbart att man med en

dast anteckningar som stöd torde få ett stort inslag av subjektivitet 

i tolkningen, allrahelst vid icke-formaliserade intervjuer där kodning 

under hand nästan är omöjlig. Dels får man som intervjuare ett mycket 

bättre utgångsläge om man kan koncentrera sig på intervjupersonen och 

hans/hennes uttalanden. Karaktären på intervjun blir av typ samtal. 

Bandinspelningen ger naturligtvis en hämmande effekt, men samma negati

va effekt torde uppstå vid flitigt noterande av intervjuaren. 

Normalt har ordningsföljden på frågorna (se även bilaga 2) varit den 

att frågor kring organisationens miljö (intern/extern arbets- och vär

demiljö) tagits upp först. Därefter har former och medel för överordnad 

styrning diskuterats. Slutligen har situationsstyrningen och besluts

situationerna diskuterats. 

Empirin presenteras i det följande så att i kapitel 6 tre helhetsbil

der beskrivs. Efter denna presentation tas de två typerna av styrning 

upp i två kapitel. Den överordnade styrningen diskuteras i kapitel 7, 
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medan situatioiisstyrriingen är ämnet för kapitel 8. Slutligen analyseras 

empirin i kapitel 9. 

De i undersökningen ingående företagen presenteras anonymiserat. Detta 

bestämdes redan vid studiens början på grund av ämnets karaktär. 
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6. KORTFATTAD BESKRIVNIMG Al/ TRE FALL 

Systemsynsättet betonar helhetssyn. Detta medför att en analys av 

förhållanden bör inordnas i ett större sammanhang. Av detta skäl pre

senteras i det följande tre "helhetsbilder" av företag. Ett företag 

beskrivs for vardera av de tre kategorierna: företag med myndighets

uppgifter, företag med affärsmässiga uppgifter samt företag med båda 

dessa typer av uppgifter."*" 

6.7 FöuvJjolq A dam - myn&Lgk&tò- ock afåciA&mcL&ésLga uppgifit&K 

Företaget har främst tjänsteproducerande uppgift samt en myndighets

funktion. Genom avtal med staten har AB Adam monopolställning. Som 

grund för uppgiften ligger även politiska ställningstaganden. Den tek

nologi som tillämpas är inte speciellt komplicerad, utan personal kan 

snabbt sättas in i arbetet. Organisationen är funktionsindelad med loka

la enheter. Antalet anställda är mer än 2 000. AB Adam bildades genom 

sammanslagning av privata företag. Departementstillhörigheten har varit 

densamma sedan starten för några decennier sedan. 

Den externa miljön består av leverantörer, köpare, departement och po

litiska instanser, statliga myndigheter samt de kommuner där företaget 

är beläget. Kontakterna med kunderna och leverantörerna är av normal 

företagskaraktär. En av leverantörerna, David AB, är också statligt ägd. 

AB Adams relation till David präglas av att en del av verksamheten sker 

inom ett slutet system, eftersom AB Adam och David är enda köpare/säl

jare på en marknad. Denna marknad har karaktären av myndighetsuppgift. 

Med leverantörer och kunder i övrigt har AB Adam rent affärsmässiga 

kontakter. David och AB Adam ingår i ett system av offentliga organisa

tioner. En statlig organisation, Bevakningsbyrån, är tillsynsmyndighet 

i dessa frågor. 

Kontakterna med departementet rör ägarfrågor och i viss mån därmed 

1. Företagen representerar en blandning av de undersökta företagen. 
Identifierande uppgifter har ändrats för att bibehålla anonymiteten. 
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förbundna politiska frågor. Kommunerna kommer delvis indirekt in vid be

slut om lokaliseringar m m. Massmedia håller ett vakande öga på företa

get. Värderingarna från den externa miljön skiftar alltså från ekonomiska 

till politiska. Flest kontakter har man med de organisationer som kom

mer in i det löpande arbetet. Förändringar i kontaktmönstret som sådant 

är få. De politiska kraven på verksamheten är ganska ospecifika och här 

kan förändringar i tolkningar m m ske. I organisationen sköts de pro

fessionella affärskontakterna genom främst försäljningsavdelningen, 

men även av personal- och inköpsavdelningar. Kontakterna med departe

ment och myndigheter sköts i princip av VD och vVD. 

Den interna miljön kännetecknas av en ganska enkel teknologi. De för

härskande värderingarna i AB Adam är av ekonomisk-professionell art. 

Värdemiljön präglas dock av de restriktioner på t ex tillväxt som de 

politiska kraven ger. Målen är inte formaliserade. Vid chefsbyten har 

dock omorganisationer och måldiskussioner genomförts. Ägaren ställer 

krav på normal avkastning från företaget. De anställda ses som en spe

ciell grupp på grund av storleken (även kommunala intresset indirekt). 

Den överordnade styrningen bygger på grundproposition, avtal, bolags

ordning, olika förordningar samt instruktioner t ex för styrelsearbete. 

Härigenom sätts ramarna för verksamheten. Även restriktionen att leve

rantören David också ingår i samma system under samma huvudman kan 

sägas vara en formell uppbindning. Myndigheternas tillsyn begränsar ock

så handlingsutrymmet. Kravet på vinst medför effektivitetskriterier av 

ekonomisk art. Främst genom uppbyggnaden av detta system påverkas före

tagets interna och externa arbetsmiljö. Värdemiljön påverkas främst ge

nom rekrytering. VD har t ex rekryterats inom departementskretsar. Vär

demiljön karaktäriseras också av en medvetenhet om innebörden aV mono

polställningen - dels utåt i form av socialt ansvar - dels inåt gentemot 

de anställda - så att man är medveten om sitt personalansvar. De egna 

effektivitetskriterierna - givet avkastningskravet från ägaren - upp

ställs inom de ramar som de politiska restriktionerna ger. Främst beto

nas rationalitet i teknisk-ekonomisk bemärkelse samt kundanpassning, dvs 

att tillfredsställa marknaden. 
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De dokument som nämnts är en grund som sammantagen ger förutsättningar 

för verksamheten. Smärre revideringar av dokumenten sker, t ex vid 

chefsskiften, det behövs inte oftare på grund av vidden i formulering

arna. Styrelsen behandlar större investeringsärenden, budgets, målfrå

gor, tolkningar, organisationsfrågor etc. Styrelsen sammanträder cirka 

8-10 gånger per år. Sammansättningen är att hälften utses av ägaren, 

resten av bolagsstämman. 

I det dagliga arbetet är kontakterna få utöver styrelsearbetet. VD 

och vVD tar kontakt inför viktiga beslut som t ex personalförändringar 

av större omfattning. Kontakterna med politikerna är också viktiga för 

tolkningsfrågor. Kontakt tas även av statsråd, t ex vid förfrågningar 

i riksdagen. Antalet kontakter är få. Kontaktmönstret är att VD och 

statsrådet tar kontakt, vVD har kontakter på departementsnivå i övrigt. 

Formerna för kontakterna är alltså i större frågor styrelsearbete. I 

övriga fall gäller mer informella kontakter mellan VD och statsrådet. I 

de fall kontakterna innebär direkt styrning används skriftliga former, 

i övrigt används vanligen telefon och andra informella kontaktvägar. 

Sammantaget lever man i AB Adam under blandade målsättningar. De ekono

miska kriterierna kan på grund av monopolställningen, inte formuleras 

i vinstmaximeringstermer, snarare då som målet effektiv produktion 

med normalt vinstpålägg. De politiska kriterierna medför en myndighets-

inriktad serviceanda och, som sagt, restriktioner på expansion etc. 

Företaget ska verka inom en viss - ej klart utsagd - ram. Ramens ut

seende kan dock sägas vara given genom att det över tiden utformats en 

praxis kring beteendet. 

Avsaknaden av konkurrens skulle kunna medföra att det myndighetsinrik

tade servicemålet överbetonas med högre priser som följd. En annan tänk

bar aspekt på avsaknaden av konkurrens är att den luddighet som finns i 

de politiska målsättningarna skulle kunna resultera i en reaktiv snara

re än en aktiv politik från företagets sida."*" Annorlunda uttryckt kan 

1. Argumentet finns f ö även hos Mayntz, R & Scharpf, F W (1975). 
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avsaknaden av reellt överlevnads/vinstmål i kombination med en tolk

ningsbar målsättning beträffande de politiska frågorna medföra en 

handlingsförlamning. Å ena sidan har man ingen traditionell ekonomisk 

målbildning att arbeta för. Å andra sidan begränsas handlingssfären, om 

än i vaga termer. Ett positivt framåtblickande underlättas inte av den

na kombination.Målformuleringsfrågor kom också upp i Adam då och då, 

men några klara riktlinjer fanns ej. 

6.2 Tön.eXag Be/itil - myndigke£&uppg<c6teA 

AB Bertil har till uppgift att betjäna allmänheten inom ett mindre om

råde. Företaget bildades för något tiotal år sedan delvis genom utbryt

ning från en tidigare statlig organisation. Verksamheten är helt koncen

trerad på de professionella aspekterna. Organisationen är funktionell med 

regional uppdelning. Företaget har mer än 500 anställda. Departement

tillhörigheten har varit samma sedan starten. 

AB Bertil har kontakter med kunder, leverantörer, privata institutioner 

och ett flertal myndigheter. Man har även internationella kontakter och 

kontakter med massmedia. Ägarkontakter finns naturligtvis också. De 

tre förstnämnda typerna av kontakter, kunder, leverantörer och privata 

institutioner, står för den helt dominerande delen av de externa rela

tionerna. Kontakterna med myndigheterna rör föreskrifter och deras 

tillämpning, tolkning av lagar m m. Antalet kontakter är betydande. 

Normverket fungerar som bestämmelsemyndighet, dvs utfärdar föreskrifter. 

Många frågor går snarare till Normverket än till departement. De inter

nationella kontakterna liksom massmediakontakterna motiveras av ensam

ställning på området. Massmedia fungerar som granskare av verksamheten. 

Ägargruppen representerar dels privata intressen, 50 procent, dels 

staten. Dessa har man inte speciellt många kontakter med. 

Den externa värdemiljön karaktäriseras av krav på opartiskhet och väl 

fylld uppgift. Ägarens målsättning är i form av professionella och "po

litiska" mål. De ekonomiska kraven är inte markanta. I den externa mil

jön finns inga målkonflikter. 
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Stabiliteten i relationerna externt får betraktas som hög. Den externa 

miljön är överhuvud taget väldigt "riktad" mot en uppgift. Homogenitet

en är därför hög, kontakterna är relativt likartade över hela linjen. 

De externa kontakterna med kunder etc sköts av driftavdelningen som 

också har mest kontakter med myndigheter i normfrågor. Ledningen har 

kontakter med massmedia, internationella organ och med ägarna. 

Verksamheten har internt reglerats via måldokument etc. Den interna 

miljön är stabil och helt uppbyggd kring tekniken, utdelningen till 

ägaren är maximerad. Den interna miljön präglas av den tekniska sidans 

tyngd. Den operativa delen av organisationen har stor del av totala an

talet anställda. Den tekniska värderingen är att göra ett fullgott ar

bete. Här kommer avvägningar mellan god teknisk standard och politiska 

målsättningar in. Även en avvägning mellan kostnad och teknisk standard 

måste göras. Dessa värderingar finns tillsammans med den myndighetsfilo

sofi som bl a resulterar i en öppenhet för insyn och uppföljning av kla

gomål från kunder och massmedia. 

De villkor som är mest överordnat styrande är grundpropositionen, bolags

ordning och bestämmelserna. Relationen till Normverket och andra myndig

heter innebär en bindning eftersom Normverket även är tillsynsmyndighet 

i det här fallet. Friheten i val av uppgifter o dyl är liten. Den interna 

arbetsmiljön är väl inramad. Genom uppbyggandet av ett "system" är AB 

Bertil inringat i ett myndighets- och tekniskt inriktat värdesystem. 

Äiren de interna värde- och arbetsmiljöerna är helt uppbyggda efter 

verksamhetens krav på myndighetsinriktning i form av värderingar som 

öppenhet, opartiskhet m m. 

Aktiebolagsformen ger en frihet vid beslut om investeringar och dylikt 

- även om denna frihet gäller tidsaspekten och formen snarare än frihet 

i val av verksamhetsområde t ex. Rekrytering av ledande personal från 

departement och närstående kretsar förekommer. Styrelsen består av 11 

ledamöter, varav regeringen tillsätter sex inklusive ordföranden. Sty

relsen avgör viktigare frågor enligt aktiebolagslagen - som organisa

tionsfrågor, budgetfrågor m m. Styrelsen sammanträder cirka 10 gånger 
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per år. AB Bertils interna mål är helt givna av de yttre förutsätt

ningarna, även om en risk finns för överdriven professionalism. Dessa, 

ganska tunga, förutsättningar har inte i grunden ändrats även om en 

utvidgning av verksamheten skett på vissa punkter. 

I det dagliga arbetet förekommer kontakter mellan departement och VD, 

vVD samt personal från driftavdelningarna. Remisser kommer till AB 

Bertil från departementet. Departementet och AB Bertil har också kon

takter som gäller frågor från företaget där man vill ha förtydliganden 

och uppgifter om tolkningar. Departementet vill ibland ha snabba ytt

randen kring frågor som rör företagets verksamhetsområde. Även en del 

juridiska kontakter förekommer. Till sist kan även prisfrågor komma 

upp - även om de formellt tas till beslut i styrelsen. 

Kontakterna är informella med undantag av rena beslut, normarbete o dyl 

som resulterar i skriftliga dokument. Kontakterna kring myndighetsupp

gifterna är de helt dominerande. Ägarfrågorna hanteras främst via 

styrelsen. 

Sammanfattningsvis är AB Bertils inre och yttre miljö stabil och enkel. 

Förhållandena är redan från början väl reglerade så kontakterna är inte 

särskilt frekventa. Jämfört med AB Adam arbetar AB Bertil under mycket 

enklare förhållanden - samtidigt som spelrummet för egna initiativ är 

väldigt litet. Förutsättningarna ger här inte bara en ram utan hela 

bilden. 

6.3 Fo/LQÄag CdÅOJi - a^äAAmÖAålga uppg^toA 

AB Cesar har en renodlat affärsmässig uppgift. AB Cesar är ett utpräglat 

konkurrensföretag. Uppgiften är i huvudsak att producera konsumtionsva

ror. Ingen politisk målsättning finns uttalad för företaget som sådant. 

Uppgiften har utvidgats och förändrats över åren. Den statliga andelen 

är 50 procent. Antalet anställda är över 1 500. Företaget är divisiona-

liserat med en vittförgrenad regional- och lokal organisation. Departe

menttillhörigheten har varit samma sedan inköpet av företaget. Ägarför
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Den externa miljön består av kontakter med kunder, leverantörer och 

konkurrenter. Kontakterna med externa intressenter är rent affärsmässi

ga. Förändringarna i den externa miljön, är snabba och frekventa, genom 

den marknadsbild som AB Cesar har. Den externa miljön domineras alltså 

av ett enhetligt värdemönster i en rörlig omgivning. Rörligheten är bl a 

beroende av den teknologiska utvecklingen, av branschförändringar etc. 

Kontakterna med ägarna sker vid styrelsen. 

Den interna miljön kännetecknas av en betoning på flexibilitet och an

passning. Teknikens snabba förändringar medför krav på lyhördhet. Vär

deringarna är ekonomiska och professionella. Den interna arbetsmiljön 

genomsyras av mål som tillväxt och lönsamhet. Expansion och diversifie-

ring pågår för att öka marknaden. Eventuella konflikter uppstår mellan 

produktionstekniska mål och ekonomiska - dvs ett traditionellt subopti-

meringsproblem. Ägarnas krav är normal affärsmässig avkastning, dvs 

relativt högt. Politiska hänsyn kommer inte in i arbetet annat än som 

restriktioner av den typ som alla företag är utsatta för, t ex hänsyns

tagande till de anställda. Priserna sätts i förhandlingar med marknadens 

parter. 

Den överordnade styrningen sker i styrelsen. Ägarkonstellationen avspeg

las i styrelsesammansättningen.Rekryteringsstyrning kan vara för handen. 

Liksom i de tidigare angivna fallen finns befattningshavare i ledande 

ställning med kopplingar till ägarkretsar. 

Styrelsen sammanträder ungefär varannan månad. Organisationsfrågor, 

investeringspolitik, policyfrågor är exempel på styrelsefrågor. Kontak

terna utanför styrelsen är få och informella, t ex tar VD kontakt med 

styrelsens ordförande under hand. Någon "daglig" kontakt med agaren fö

rekommer alltså inte så länge AB Cesar går bra. 

Sammanfattningsvis ställs ägarkrav som för ett privat företag. Skill

naden i det här fallet ligger snarare i bakgrunden och motiven till att 
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köpa företaget. Genom sin roll, t ex som konkurrent i en hård bransch, 

kan AB Cesar - indirekt - verka för samhällsekonomiskt riktiga lösning

ar. 
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7. ÖVERORPNAV STYRNING 

De tre fallen visar på skillnader i uppgift, miljö och styrningsför

hållanden. Den i del I presenterade modellen visade på styrning på två 

nivåer, nämligen överordnad styrning och situationsstyrning. 

Den överordnade styrningen angavs påverka företagets miljöförhållanden. 

Till miljöfaktorerna hänförs extern arbetsmiljö3 extern värdemiljö, 

intern arbetsmiljö och intern värdemiljö. En genomgång av dessa förhål

landen för de olika typerna av företag redovisas i avsnitt 7.1. I av

snitt 7.2 beskrivs formella och informella medel för överordnad styr

ning. 

7.7 Ultjön l dt olika typeJina av fiöfLeXag 

Fallbeskrivningen i kapitel 6 kompletteras här med en analys av miljön 

i de undersökta företagen. 

7.1.1 FösieÅag mtd myndigkoMi- och aHÖAMmäs^lga uppg^teA 

Företagen har dels en uppgift som kan karaktäriseras som myndighets-

anknuten dels ska företagen fungera enligt traditionellt företagseko

nomiska normer, t ex tillfredsställande vinst. 

Kopplingen till ägaren är dels att företagen är "medel" i olika delar 

av den statliga politiken,"'" dels att företagen där fått en given upp

gift. Uppgiften - ofta angiven i propositioner - är mer i formen av en 

verksamhetsinriktning och en avgränsning av verksamhetsområdet än en 

detaljerad arbetsinstruktion för företaget. Propositioner och liknande 

anger målen och inriktningen. Inom företaget måste man sedan operatio-

nalisera intentionerna, t ex i form av interna måldokument. Av detta 

följer att formuleringarna i propositioner är ganska "vida" och därför 

inte behöver ändras så ofta, åtminstone inte formellt. 

1, T ex kan SJ (som ej ingår i urvalet) ses som ett medel i trafikpoli
tiken. 



- 77 -

.. då anpassar man sig praktiskt oeh...det är inte alla gånger 
man går in oeh begär ändring,. dom är ganska allmänt formulerades 
men det finns vissa saker som är obsoleta med hänsyn till hur 
saken handläggs idag..." 

Tolkningen av målangivelser blir en fråga om att "hitta rätt" och ha en 

känsla för vilka åtgärder som ligger i linje med de politiska intentio

nerna. Det är en fråga om att känna sig fram. Av denna anledning under

lättas relationen mellan ägare och företag om kommunikationerna dem 

emellan fungerar. Detta kan t ex åstadkommas genom att företagsledare 

och departementsfolk flyttar mellan förvaltning och företag."'" 

Den frihet i tolkning som förekommer upplevs inte alltid som positiv. 

Avvägningen mellan myndighetsuppgiften och den affärsmässiga delen av 

verksamheten kan vara mycket svår att hantera. Speciellt svårt blir det 

om företaget dessutom har starka intressen åt andra håll, som t ex ett 

intresse av att upparbeta och/eller bibehålla en avancerad teknologi. 

Tolkningsproblemen kan exemplifieras med följande uttalande: 

"... det har varit ett av våra väsentligaste problem. Därför att mål
sättningen skall ju alltid ställas i relation till resurser oeh möjlig
heter och målsättningen är ju väldigt vid för vår del> där kan man 
alltså prioritera olika ting inom den målsättningen3 man kan priorite
ra kortfristiga mål3 långsiktiga mål3 lönsamhet kontra samhällsnytta 
osv. Det har ju varit ett återkommande diskussionsämne naturligtvis3 
hur ska man prioritera inom denna my eket vida målsättning..." 

I ett av fallen har företaget relativt normal konkurrens inom sitt verk

samhetsområde men även för det företaget gäller att konkurrensen på den 

myndighetsinriktade delen av verksamheten är mycket sparsam. I vissa 

verksamhetsgrenar förekommer monopol, vilket även av dessa företag an

sågs vara begränsande för handlingsfriheten: 

.. det sociala inslag som ett monopol har...n 

Företagen i gruppen har dock alla på något område en marknadssituation 

så att det inte enbart är fråga om ett slutet verksamhetsområde. Där

igenom blir den externa miljön för dessa företag ganska mångskiftande. 

Olika delar av företagets verksamhet får så att säga skilda miljöer. 

Den interna organisationen kan ibland anpassas efter de olika miljö

segmenten så att de myndighetsuppgifter man har t ex sorteras in under 

1. Se även nedan om rekryteringsstyrning. 
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en egen del av organisationen. 

De värderingar som företagen utsätts för i sin externa miljö har ett 

starkt inslag av att de mer eller mindre anses vara myndigheter: 

"...Man förutsätter att ett statligt företag på något vis represente
rar staten och alltså är rikt och spendersamt och man kanske inte ens 
behöver iaktta samma affärsmoral på ett statligt företag som ett pri
vat... " 

I övrigt finns både politiskt och ekonomiskt färgade krav från ägare 

och affärsmässiga kontakter. Dessa krav upplevs som politiska och/el

ler ekonomiska restriktioner. 

Dessa restriktioner innebär då att vissa mål ska uppnås, exempelvis 

tillfredsställande avkastning på kapitalet. Kraven anger satisfieran-

de nivå på verksamheten. När kraven väl är fyllda är friheten för eget 

agerande stor. De politiskt färgade kraven är dock ofta svåra att kvan-

tifiera. Därför blir det på detta område fråga om att ligga i linje med 

de förväntningar statsmakterna har: 

"...Så länge vi håller oss inom dom riktlinjer man från departementet 
anser att vi bör hålla så finns det inte några styrningar alls,.." 

Den dualism som finns i omgivningens krav och karaktär gör att den in

terna miljön helt naturligt påverkas. Man accepterar oftast de restrik

tioner som ges och försöker utföra sina uppgifter inom dessa ramar. 

Mycket typiskt är att tal om stora vinster eller inverkan på tredje man 

inte anges i målsammanhang. Om den interna miljön helt skulle präglas 

av ekonomiska eller politiska värderingar skulle troligen någon av des

sa slags målsättningar framhävas. 

Istället betonas kravet på tillfredsställande vinst och ansvaret att 

fullgöra myndighetsuppgifterna. Ibland framkommer tydliga uttryck för 

försöken att tillfredsställa vissa krav utan att optimera - ett exem

pel ges i följande citat där ett område där det "bränns" anges. Här får 

man från företagets sida manövrera försiktigt: 

"...Det är väl överhuvudtaget då man berör viktiga intressegrupper i 
samhället9 som viktiga organiserade intressegrupper..." 
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De värderingar som skjuts fram är de som kan betecknas som professio

nella - att utveckla den produktionsteknik man har, att effektivisera 

verksamheten, förbättra marknadsfunktionerna o dyl. Den ekonomiska si

dan kommer något i bakgrunden även om den naturligtvis är en avgörande 

restriktion för handlandet."'" 

De professionella värderingarna torde ha fått denna framskjutna posi

tion på grund av att det "inte lönar sig" att uppnå högre målnivåer på 

den ekonomiska och/eller politiska kravlistan. 

Sammanfattningsvis har denna grupp av företag ett värderingsmönster, 

både inom och utanför företagen, som är komplicerat främst genom mång

falden av värderingar som finns. 

Den omgivande miljön är t ex mer heterogen än för myndigheter, även om 

de i miljön ingående komponenterna inte ändras speciellt ofta. 

7,1.2 FÖKQjjOig m&d öv&ivägcmdz mi/ndcgheXöuppg^teA 

Dessa företag är mer än de övriga i urvalet en del i förvaltningen 

- även om aktiebolagsformen ger en del friheter, jämfört med affärs

verken och ämbetsverken. 

Ett av företagen med myndighetskaraktär var på väg mot en mer affärs

mässig inriktning- något som av ledningen ansågs vara mycket positivt; 

"...och ur bolagets synpunkt har det naturligtvis påverkat hela arbets
sättet ganska mycket, vi måste Ju då bli mera marknadsanpassade och det 
förutsatte en omställning inom bolaget...från att vara "institution", 
huvudsakligen anslag s finansierad med den strukturen till en mera mark
nads orienterad struktur, (vilket) jag även ur managementsynpunkt inte 
på något sätt beklagar3 det gör det ju på många sätt enklare att hitta 
effektivitetskriterier..." 

Detta belyser den vikt många lägger vid konkurrensen, eller snarare 

1. Betoningen på professionella aspekter kan ta över helt och de eko
nomiska aspekterna komma i bakgrunden. Om detta leder till stora 
förluster kan ägaren reagera. 



- 80 -

vid avsaknad/befintlighet av en marknad av friare karaktär än vad 

ett monopol har. 

Det uttryck för avsaknad av effektivitetskriterier av "vanlig" före

tagsekonomisk art som relaterats ovan fann jag flera gånger i denna 

grupp av företag. Följande citat ger exempel: 

"...i och för sig är det ju så att man kan ju konstatera på vårt resul
tat sen huruvida taxan varit felaktig. Den här verksamheten ska bara 
gå jämnt ihop ooh några stora vinster får vi inte göra, då är det fel 
på taxan... " 

De externa kontakterna för de enskilda företagen är av något skiftan

de slag, på grund av att verksamhetsfälten är olika. Några för gruppen 

karaktäristiska förhållanden är att 

- andelen myndighetskontakter är stor 

- internationellt fungerar man som "svensk myndighet" 

- företagen är viktiga som remissinstanser i speciella frågor. 

När det gäller kontakterna med andra organ inom statsförvaltningen, 

myndigheter, präglas de av att företagen har en given funktion i rela

tion till andra organisationer och kontakterna är ett led i den ordi

nära verksamheten, dvs företagen ingår i ett större system av organisa

tioner. 

De internationella kontakterna är viktiga, beroende på den ställning 

företagen har som icke-konkurrerande, dvs i princip ensamma i sitt slag 

i landet och dessutom med en given uppgift från statsmakterna. 

"...det finns en typ av kontakter där man utnyttjar våra specialister 
i olika sammanhang - i det internationella samarbetet. Det är litet 
mera besläktat på det sättet med myndighetskaraktären,..vi har alltså 
just på den här sektorn något karaktär av svensk myndighet..." 

Remissarbetet betonades ofta. Av samma skäl som de som anfördes för 

internationell representation blir de här företagen naturliga remissin

stanser inom sitt område. Remissarbetet uppfattades som en mycket på-

tagbar relation till ägaren/statsmakterna: 

"...Vi har ju en formell sida naturligtvis ooh det är ju hela den här 
remissapparaten som är my oket livlig hos oss. Remissarbetet är ett 
tungt jobb ooh det är då framför allt remisser från departementet, men 
även från andra..." 
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I övrigt firms inget anmärkningsvärt att notera kring dessa företags 

externa kontakter vad gäller typen av kontakter. De är rent professio

nella, som t ex kontakter med kunder, leverantörer och departementet i 

ägarfrågor. 

Värderingsmönstren i den externa miljön kan karaktäriseras som till viss 

del professionella genom att företagen samarbetar med organisationer med 

kompletterande uppgifter. Ekonomiska kriterier finns också i omgivning

en - bl a om privata ägarintressen förekommer. En stor tyngd har 

också de politiska kraven som ofta finns redan vid företagets etable

rande, t ex att övervaka utvecklingen inom ett område. Dessa krav/kri

terier från omgivningen upplevdes inte som motstridiga eller svårhan

terliga. 

De interna förhållandena i företagen är i mångt och mycket en "spegel

bild" av de externa villkoren så att inriktningarna i omgivningen mot

svaras av en intern uppdelning av inriktningarna. Genom att uppgiften 

i stora drag är fastlagd blir handlingsutrymmet för egna initiativ be

gränsat. Rollfördelningen mellan det egna företaget och andra förgre

ningar av statsapparaten togs upp. Det ansågs uppenbart vara väsentligt 

att en klar åtskillnad i uppgifter fanns: 

"...Vem gör vad om det gäller en viss slags fråga, det kan ju finnas 
anledning att ta upp vad som går bra att göra här (hos oss). Vi har ju 
många frågor som ligger inom gränsområdet mellan oss och andra myndig
heter under samma departement..." 

Även bristen på effektivitetskriterier betonades. Verksamhetens art med

för också att utrymmet för resursökning är relativt litet. 

Företagen är unika på sitt respektive område i och med att uppgiften 

är fastlagd att gälla för just dessa företag. Detta att företagen är 

unika kan, tillsammans med myndighetskaraktären i form av ett regelkomp

lex, förklara inställningen till "känsla för oväld mot tredje man": 

"...om det är någon som tyoker illa om det här så har dom fullständigt 
rätt att göra det. Dom ska kunna få tillfälle att framföra sina syn
punkter till ett forum som kan avväga för och emot..." 

"...vi undersöker varje sånt fall3 alltså påstående om ett fel, Dom är 
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så glesa att vi har alltså resurser att detaljuppfölja det till yttersta 
droppen. Det gör vi ooh det har vi gjort i alla år i dom fall som har 
påtalats,.." 

Den ensamrätt man har på sitt område medför också att betoningen på 

uppgiften är stark i avsaknad av reella ekonomiska kriterier i form av 

t ex konkurrens. Internt i företagen är den "tekniska" standarden och 

själva utförandet av uppgiften central. De professionella värderingar

na kan då dominera - även om den teknik som tillämpas i företagen inte 

alltid är vad som i konventionell mening skulle kallas professionell 

(i bemärkelsen komplicerad). 

En marginell observation är att de i denna grupp ingående företagen 

hade få positioner/befattningshavare i mellanställning. Endera kunde 

de betecknas som ledning eller som operativ - om än kvalificerad - per

sonal. Det administrativa skiktet var tunt. En tänkbar förklaring till 

detta är att omgivningen är så pass stabil och förutsägbar att inget 

större behov finns av att avsätta speciella resurser för att "avkänna" 

förändringsvindar i omgivningen. Den anpassning som behövs - och är 

möjlig med det regelkomplex som finns - kan skötas av relativt få in

divider. Man får här en trygghet i omgivningen - delvis dock på be

kostnad av möjligheterna till egna initiativ. 

Sammanfattningsvis kan denna grupps externa såväl som interna miljö 

bäst beskrivas som stabil och homogen både vad gäller de arbetsmässi-

ga förhållandena och de värderingsmönster som råder. Undantaget är ett 

företag som har en relativt komplicerad "teknologi" i den bemärkelsen 

att den är snabbt föränderlig och kunskapsintensiv. 

7 .1,3  tÖJieXag rmd öveAvägande afåä/umä&AsigcL uppg^teA 

Om företagen med myndighetsuppgifter antas representera den ena extre

men av en skala, där företagen rangordnas efter hus pass involverade de 

är i förvaltningen och hur lika förvaltningen i övrigt de är, så repre

senterar de företag som till övervägande del har affärsmässiga uppgif

ter den andra extrempunkten. 
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Den externa miljön för företagen i denna grupp präglas av ekonomiska 

kriterier där staten som ägare verkar som vilken ägare som helst. Ändå 

har den statliga ägaren lite av en särställning i vissa fall, beroende 

på att det finns andra bindningar än den rena ägarfunktionen. Dessa re

lationer kan t ex vara att företaget inköpts av sysselsättningsskäl 

för att rädda jobb i en dålig konjunktur, eller att företagets leveran

törer och/eller kunder delvis finns inom den statliga sektorn. Ägar-

kontakterna är få och avkastningskravet från ägaren ses som viktigt. 

Den dominerande kontakten har företagen med kunder och leverantörer. 

Konkurrenternas betydelse betonas - i motsats till "myndighetsföreta

gen11. Om konkurrensen är hård kommer kraven på flexibilitet och anpass

ning att bli viktig, betonas det: 

"...man har ingen plan från början, utan man agerar så att säga efter 
tidens strömningar och tidens behov... det gäller att trygga företa
gets fortsatta utveckling ooh tillväxt och överleva överhuvudtaget 
i alla miljöer" 

"...vi har ju varit väldigt flexibla i alla avseendens har kunnat an
passa oss ooh har måst anpassa oss för vi har ju arbetat i ett väldigt 
konkurrenssamhälle..." 

Ägarinflytandet beskrivs ibland som "management by exception". Depar

tementet blandar sig inte i den normala verksamheten, så länge det går 

bra. Denna observation gäller även andra företag, ej enbart de affärs

mässigt inriktade. Den blir dock mer uppenbar i företag där relationer

na till förvaltningen i övrigt är färre och där lagstiftning och annat 

inte är av annat slag än för näringslivet i övrigt. 

Vid kriser, t ex när lönsamheten är dålig, blir ägaren mer aktiv - även 

om detta inte är utmärkande för just statliga ägare: 

"...Ju sämre ekonomin blir desto hårdare blir styrelsekontrollen, det 
är ju så i alla företag3 vare sig dom är privata eller halvoffentliga 
eller heloffentliga..." 

De värderingar företagen möter i sin omvärld är sålunda av dominerande 

ekonomisk art. Företagens interna värderingar präglas även de av före

tagsekonomiskt tänkande 

"...det är dom personliga relationerna som man kan nå ute på marknaden* 
med kunderna, som är avgörande...ooh då tror jag att det faller bort 
allting vad som har med finansiering att göra..." 
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Inom företagen finns det inte nämnvärt av brytningar mellan värderingar, 

de som finns är mellan olika delar av verksamheten och kan beskrivas som 

suboptimeringsrisker. 

Den självständighet som företagen har i sitt agerande hänförs ofta till 

marknadsanpassningskraven. Även friheten från reglerande bestämmelser 

via lagstiftning o dyl är stor. En sammanfattande bedömning är att det 

är "längre" till statliga ingripanden i dessa företags verksamhet än för 

andra grupper. Syftet är ju främst av ekonomisk art, företagen har kon

kurrens och kan därför inte ensidigt utnyttja marknaden. 

En reflektion som kan göras är att den marknadsanknytning som företagen 

har innebär ett kunskapsdjup hos företaget - speciellt om företaget har 

ett förgrenat verksamhetssätt. Denna marknadskunskap spelar in i rela

tionerna med ägaren/staten som inte hanterar detaljfrågorna. Företagen 

går själva göra sin bedömningar så länge allt fungerar väl. 

"...Vi understryker inte alls den offentliga delen. I samhället finns 
det ju tendenser till (en uppdelning) offentligt och privat... Den 
här uppdelningen i två sidor3 statligt och icke statligt3 där den stat
liga sektorn bara haller på och handlar med varann och den privata med 
varann3 det vore ju verkligt farligt i det svenska samhället, men vi 
märker ingenting i förhållande till våra kunder på det viset..." 
"...det är viktigt att vi som offentligt företag ser till att den lag
stiftning vi har den tillämpas i vår verksamhet..." 
"...i ett stort seriöst företag måste man göra likadant med hänsyn till 
sin egen goodwill i samhället... " 

Inriktningen på ekonomi framkommer också genom inställningen till tek

nik som kan belysas på följande sätt: 

"...tekniken den är ju isolerad för sig helt värdelös om man inte har 
resurser att utveckla den och det är pengarna som är resurser i det 
fallet3 det kan man aldrig komma ifrån..." 

Sammantaget var anpassningen till en varierande omgivning det största 

problemet för denna grupp av företag. Omgivningen ställde kvar på före

tagen på så sätt att de måste hålla sig ajour med förändringar och hur 

marknaden för närvarande såg ut. Denna externa komplexitet motsvaras av 

ett internt behov av flexibilitet - vilket medför att den interna verk

samheten, t ex organisationer och rutiner, blir mer svårhanterlig. 
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De grundläggande värderingar som råder i företagen och i deras miljö 

är samstämmiga och enkla på så sätt att det är lätt att konstatera om 

mål uppfyllts eller ej och det finns klara kriterier för beslut. 

7.7.4 Samman&cutfande, kaAaktÖAÄAtlk1 

De affärsmässigt inriktade företagen uppvisade den mest heterogena och 

dynamiska arbetsmiljön, externt och internt. Däremot var de rådande 

värderingarna tämligen homogena och oproblematiska. 

För myndighetsinriktade företag var varken miljön eller värderingarna 

speciellt komplicerade. 

De företag som hade båda inriktningarna uppvisade en mer splittrad bild. 

Värderingarna inom och utanför företagen var heterogena och i viss mån 

föränderliga. Den för företagen rådande miljön var heterogen men kan 

knappast beskrivas som dynamisk. 

Relationen till ägaren inom de olika grupperna har delvis framgått. 

Kortfattat kan sägas att de myndighetsinriktade företagen är mest lika 

ägarorganisationen i värderingar och i kontaktmönster, medan de affärs

mässigt inriktade företagen representerar bitar av marknadsekonomi i 

förvaltningen. Däremellan ligger de företag som har en blandning av in

riktning - dessa kan också med tiden bli skickliga "vågmästare" så att 

de lär sig hantera den mångfacetterade inriktningen och till och med att 

dra fördel av den frihet som den ospecificerade målsättningen ger. 

Även om ovanstående sammanfattning visar på skillnader mellan företagen 

beroende på vilken inriktning de har finns det uppenbara likheter mel

lan företag inom de olika grupperna. De "gamla" företagen har t ex en 

större intern stabilitet än de nya, vissa branscher är så teknologitunga 

att man kan tala om ett "teknologiskt imperativ" som ger låsningar i 

1. Huruvida skillnaderna i miljöegenskaper hos företagen är att betrak
ta som resultat av styrning diskuteras i avsnitt 7.3. 
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rekrytering, i synsätt och annat. Några sådana tänkbara skillnader 

bör nämnas. 

Man kan konstatera att skillnader förelåg mellan de tre departement 

under vilka de studerade företagen sorterade. 

För det första skiljer sig departementen åt genom vilka typer av före

tag de handhar. För ett av departementen består företagen i stort 

sett av företag inom en och samma "bransch", medan ett annat departe

ment har en mycket heterogen uppsättning företag att hantera. Det först

nämnda departementet har också mycket goda relationer, dvs fungerande 

kanaler och goda personliga kontakter, till "sina" företag, åtminstone 

om man jämför med det sistnämnda. Relationerna torde underlättas om de 

företag och ämbetsverk som sorterar under departementet har likartade 

uppgifter. Detta stämmer väl överens med den tendens som några intervju

personer gav uttryck för, nämligen att departementet försöker upparbeta 

en kompetens för de områden som det ska hantera. En sådan kompetens 

underlättas och förstärks naturligtvis om den kan koncentreras till ett 

verksamhetsområde i stället för en mångfald. 

För det andra skiljer sig departementen åt vad gäller ålder. Dels gäl

ler det departementens ålder, men främst åldern på relationen till fö

retagen. Ju längre ett företag tillhört ett departement desto troligare 

att relationen är stabil. 

Den tredje skillnaden har att göra med den första. Inte bara typen av 

företag departementet har att hantera utan även departementets "bredd" 

i uppgifter har betydelse. Ju fler områden och uppgifter departementet 

har desto mindre kan avsättas för var och en av dessa. 

För det fjärde, och sista, bör nämnas individernas roll i relationens 

utformning. Olika departements företrädare hanterar relationerna till 

företagen på skilda sätt. 

Historiska förklaringar kan sökas till relationens utseende. För indi-
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som vistats länge i företaget blir det naturligt att se histo-

förklaringar till skeenden. Relevansen av den historiska bilden 

a att 

- den ger en förklaring till hur rådande förhållanden, t ex 

låsningar i form av organisationsstruktur, ägarförhållanden 

o dyl, uppstått 

- den kommer att påverka perspektivet - synsättet - hos den 

som "ser" den. Om dessa individer är ledande i organisatio

nen kan historiska perspektiv genomsyra handlandet - eller 

som en av dessa "seniorer" sade: enskilda personer kan bära 

upp hela organisationsstrukturen. 

I linje med detta ligger att om många i företaget har ett historiskt 

synsätt så får det stort inflytande, medan om bara en - kanske inte 

i ledande ställning - har det historiska perspektivet så spelar det 

ingen roll för organisationen som helhet. I sistnämnda fall har histo

riesynsättet ingen praktisk relevans. Om ny personal kommer till och 

inte skolas i den historiska bakgrunden ser företagets förhållanden 

annorlunda ut än för en veteran. Detta kan vara på gott och ont - en 

förutsättningslös bild av organisationen kan vara bra men kan även gé 

en viss ytlighet. 

Ovanstående är en illustration till hur viktiga individer är vid be

skrivning av organisatoriska förhållanden - vid studien fann jag att 

individer i en och samma organisation hade delvis otika "bitdevn be

roende på deras erfarenheter av organisationen. Förutom att visa på 

individens centralitet illustrerar resonemanget också att det inte 

finns någon entydig bild av organisationen. 

En historisk förklaring kan ibland sökas till att förhållandena 

ser ut som de gör även i ett kortare tidsperspektiv. I några fall hade 

VD för företaget funnits med i förberedelserna för bildandet av före

tagen. Detta påverkar naturligtvis förutsättningarna för relationerna 

till ägarna - här kan man med fog tala om att en person är bärare av 

den ide som ligger bakom företaget. 

vider 

riska 

är bl 
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Även företagens ålder påverkar styrrélationerna 

"...Det vet jag förresten> för det har jag iakttagit3 att får man bara 
tid på sig så finner man formerna, ooh det är ju rätt väsentligt för oss. 
Inte bara för statsägda företag utan alla sorters företag, att det kan 
vara utöver styrelsesammanträdena en kontakt mellan företagsledning ooh 
företrädare för aktieägaren. Det praktiseras väl i alla företag här i 
landet. Brister det i den kommunikationen så att man enbart avhandlar 
saker ooh ting på styrelsesammanträden där är det inte så bra..." 

Hur inverkar då de historiskt betingade faktorerna i denna studie? 

Eftersom det inte är en historisk studie får konsekvensen bli att de 

historiska förhållandena ses som en del av de strukturella förhållan

den som råder i företagen - strukturen är ett resultat av tidigare över

väganden. 

7.2 WoAaJL l de.n öveAöidnadz òtytLningm 

Den styrning som reglerar företagens verksamhet i dess helhet, dvs på 

organisatorisk nivå,och som dessutom ligger fast över längre tidsperio

den benämns här överordnad styrning. Vid den empiriska studien har här

vid medtagits förhållanden som ligger som grundläggande bindningar i 

förhållandet till ägaren. I framställningen behandlas de formella bind

ningarna (verksamhetsform, grundläggande dokument av olika slag, reg

ler kring styrelsesammansättning m m) och de informella sambanden var 

för sig. 

De formella bindningarna är de mest påtagliga. Trots detta gäller för 

den mest grundläggande bindningen - val av verksamhetsform - att den 

inte uppfattas som styrning bl a beroende på att ett sådant val gjor

des för lång tid sedan - oftast när företaget startades. De informella 

aspekterna är mindre påtagliga och hänför sig till mer subtila styrme

kanismer. Ofta är de knutna på ett eller annat sätt till de individer 

som verkar inom företagen. 

7.2.7 VonmoZLa. ò 

Skillnaderna"'" mellan affärsverksformen och aktiebolagsformen gällde 

1. Se avsnitt 4.3. 



- 89 -

främst målstruktur, effektivitetskriterier, resurstilldelning, taxe-/ 

prissättning, offentlighetsregler och personalens ställning. Skillna

den ligger i att affärsverksformen i princip är uppbyggd för att passa 

för företag av "public utility"-typ, dvs där en service för verksamhe

ten ska tillhandahållas under goda ekonomiska principer. Oftast finns 

dessutom ett reellt monopol, liksom vissa myndighetsuppgifter. 

Uppfattningarna om vad affärsverksformen innebär är emellertid långt 

ifrån helt entydiga vilket kan belysas med följande inlägg: 

"Dessa mål (anm: affärsverkens samhällsekonomiska mål) bör förverkli
gas med instrument som gör det möjligt för affärsverken att redovisa 
resultaten av sin verksamhet på i princip samma sätt som enskilda före
tag. Detta sätt är väl utarbetat inom aktiebolags sektorn i syfte att 
främja ett effektivt handhavands av de resurser som ställs till förfo
gande." (Affärsverkskommitténs förslag 1972/1973, s 7). 

"Affärsverkskommittén understryker styrning via överskottsmålssom 
grundläggande styrform för affärsverken. RRV vill inte ifrågasätta 
betydelsen 'av ett fastställt överskottskrav som medel för ett effekti-
vitetsbefrämjande styrsystem för affärsverken och som kriterium på 
effektivt resursutnyttjande' i den interna styrningen. RRV anser emel
lertid att de samhälleliga målen i större utsträckning än vad som fram
går av affärsverkskommitténs förslag bör betonas i styrsystemet. Skill
naden i synsätt gäller främst huruvida överskottskravet i styrsystemet 
skall betonas som överordnat mål eller som restriktion för handlandet". 
(min understrykning) (RRV:s yttrande över affärsverkskommitténs förslag 
1972/1973, s 2). ^ 

Överlag betonades vid intervjuundersökningen att formen i sig är mindre 

väsentlig än t ex uppgiften: 

"v..det är ju inte ett af färsverk därför att det inte har råkat bli 
ett aktiebolag utan det ligger en annan målsättning för det..." 

Det allmänna omdömet är att aktiebolagsformen tillåter en större frihet: 

"aktiebolagsformen är praktisk, den ger flexibilitet i verksamheten 
och rimliga friheter" 

"«..det är ju en annan beslutsprocess på myndighets sidan inklusive 
affärsverks sidan. Som aktiebolag har vi en väldigt stor självständighet 
att agera... och det innebär att beslutsprocessen ofta kan göras väldigt 
kort och snabb..." 

Den största låsningen vid affärsverksformen är anslagsfrågan, dvs att 

investeringsmedel tilldelas via riksdagen och att driftsstaten ska 

godkännas, samt de mindre möjligheterna till fri lönesättning. 
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För aktiebolagen finns ingen formell skillnad mellan företag med olika 

inriktning. Den praktiska skillnaden ligger i de bindningar som ges av 

propositioner, avtal, styrelsesammansättning etc. De företag som har 

en rent affärsmässig inriktning har mycket mindre av dén typen av bind

ningar. 

För de affärsmässigt inriktade företagen är aktiebolagsformen en för

utsättning för att de ska kunna fungera under likartade villkor som öv

riga, privata, företag med vilka de konkurrerar. För de företag som har 

en blandning av uppgifter ger aktiebolagsformen en frihet i agerandet 

som bedöms som positiv. De företag som har myndighetsuppgifter har 

alla praktiska bindningar som gör att handlingsfältet är relativt be

gränsat, men man anser ändå den friare formen - aktiebolag - vara en 

fördel, bl a för den snabbare handläggningsgången. 

Förändringar i verksamhetsform är ovanliga. För affärsverksformen gäl

ler att de tidigaste kom till på 1600-talet och det sista 1947. Däref

ter har endast aktiebolag tillkommit."'" Denna stabilitet torde kunna 

tillskrivas den vidd som båda verksamhetsformerna ger - inom affärs

verkets liksom inom aktiebolagets ram kan olika slags inriktningar 

komma ifråga. Det blir då fråga om att anpassa andra förhållanden som 

t ex att för ett aktiebolag införa detalj regler för hur taxor ska ut

formas . 

Skillnaden i form är av mindre betydelse än den skillnad som beror på 

olikheter i uppgifternas art samt att aktiebolagsformen onekligen ger 

en större frihet från förvaltningsinslag. Flera av befattningshavarna 

i de studerade aktiebolagen har tidigare arbetat i affärsverk, och äm

betsverk eller departement och har baserat sina synpunkter på en jäm

förelse av hur de arbetat under de skilda förhållandena. Följande ut

talande belyser detta: 

"...Jag upplever det som två skilda världar3 bara man anpassar sig och 

1. Det bör också noteras att affärsmässig verksamhet även förekommer 
inom ämbetsverk. 
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vet förutsättningarna... jag upplever inte det här som en befrielse i 
förhållande till det andra eller det andra som en trygg värld i förhål
lande till det här utan det är två skilda sätt att agera..." 

Slutsatsen blir att verksamhetsformen så att säga försvinner i det 

dagliga arbetet, eftersom den ligger så fast att man i företagen inte 

reflekterar över de bindningar den ger - de finns ju alltid där. 

Giundläggandz dokurmnt 

Ägaren anger inriktning och målsättning för de statliga företagen vid 

bildandet. Detta sker ofta i formuleringar i propositioner. Det förslag 

om bildande av företag som föreläggs riksdagen ger motiveringar för 

bildande, relationer till andra organisationer, uppgift för företaget 

samt målsättningar. De formuleringar som används i dessa propositioner 

är normalt allmänt hållna - de ger snarare målinriktning än konkreta mål 

och medel. En förklaring till de vida ramarna är: 

"...det är ju en fråga om vad som är operationellt på olika nivåer3 
ooh det som är det på statsmaktsnivå är det inte på myndighetsnivå 
därmed ger det utrymme för tolkningar. Beslutet är...utformat med hän
syn till hur statsmakterna...ser det och det är ju i ett vidare perspek
tiv än den som ska sitta ooh jobba med det ooh då blir det utrymme för 
tolkningar*.. " 

Relationer till andra organisationer - främst i förhållande till för

valtningsorgan kan också ges i propositioner. 

"...så småningom kom det då i propositionen ett antal meningar som 
klart...spikade rollfördelningar... " 

Preciseringar av hur uppgiften ska skötas kan även finnas i lagstift

ning (lagar och förordningar av olika slag). Dessa är mer konkreta och 

anger ramarna för uppgiften. Regelkomplexets utseende varierar - för 

företag i konkurrens kan det gälla samma regler som för branschen i öv

rigt medan monopolföretag och/eller företag med speciella uppgifter kan 

ha ett omfattande regelsystem att ta hänsyn till. 

Grunddokumenten används, tillsammans med bolagsordning och eventuella 

avtal, i den löpande verksamheten vid tolkningsfrågor av olika slag. Det 

kan gälla avvägningar mellan politiska och andra mål, vid avgörande om 

en förändring eller utvidgning av verksamheten är förenlig med intentio

nerna och dylikt. 
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Ur dokumenten framgår också hur verksamheten ska finansieras, priser 

(motsvarande) ska sättas samt hur styrelsen ska vara sammansatt. 

De företag som har övervägande affärsmässig inriktning är naturligtvis 

minst bundna av denna typ av dokument - även om t ex propositioner kan 

ligga som en förutsättning. 

De praktiska låsningarna av lagar o dyl framstår klarast vid myndig

hetsutövning mot tredje man - i den delen är det avgörande att företa

get följer reglerna: 

"... typfallet att en (kund) säger att så hår får ni- väl för sjutton inte 
göra... Då är det ju enklast faktiskt att säga att för oss är det väl
digt ändamålsenligt ooh det reducerar våra kostnader. Men dessutom så 
står det faktiskt i -propositionen och så tar man och läser innantill 
och därmed så är det inte mycket att diskutera över..." 

Nya propositioner kan tillkomma för att ändra förutsättningarna för 

verksamheten. Sådana ändringar är inte speciellt vanliga. Löpande pro

positioner kring företagen rör mer frågor om stora kapitaltillskott, 

formella frågor kring företagens ägarstruktur o dyl. 

roauäatmldejlvilvig 

Den ekonomiska målsättningen för företagen är att de i princip ska bära 

sina kostnader och bedrivas så effektivt som möjligt. De konkurrerande 

företagen har ett mer uttalat vinstmål. Sättet att finansiera verksam

heten varierar från anslagsfinansiering till en fullständig självfinan

siering (utom aktiekapitalet). Medeltilldelningen kan t ex ske genom 

- "normalt" företagssätt, dvs genom marknadsprisbildning 

- avgifter/taxor budgeteras i företaget och fastställs av 
regeringen 

- anslag ges 

- avgifter/taxor/priser sätts enligt principen om kostnadstäck
ning inklusive normal förräntning på kapitalet 

Vid utvidningar av verksamheten, investeringar och vid andra stora kapi

taltillskottsbehov k̂ ft företagen som andra företag begära medel från 

ägargrupperna. Formellt drag störa kapitaltillskott i riksdagen varför 



- 93 -

det ur företagens synpunkt kan bli en lång och omständig väg att skaffa 

kapital. Andra vägar att skaffa finansiering kan ju vara att ha en hög 

självfinansieringsgrad (även om det för vissa företag i reglerna finns 

restriktioner beträffande t ex avskrivningsregler, vilket kan försvåra 

en aktiv självfinansieringspolitik) eller att söka sig till andra fi

nansieringskällor. Ägarens inflytande kommer i sådana fall att markeras 

i styrelsen, där ju alla stora frågor tas upp. En hög självständighet 

i finansieringsfrågor gör även att den totala påverkan från ägaren blir 

ganska liten 

Styrningen blir starkare därför att det är tekniskt svårare att få 

nytt kapital genom att staten är huvudaktieägare. Denna låsning upp

levs inte som väsentlig i ett läge där vinsten är tillfredsställande 

men man är medveten om att förhållandena kan ändras. 

I den ekonomiska bindningen finns skillnader mellan grupperna dels i 

låsningar dels i alternativmöjligheterna till finansiering - de företag 

som existerar på en marknad bland andra företag av privat slag, är 

ganska självständiga. En annan aspekt är att de statliga företagen upp

levs (jmf Landström, L, 1970) som ganska riskfria i allmänhetens ögon 

- det statliga engagemanget gör att "det alltid finns pengar bakom". 

styndu<iy\a òammayiacmning 

Styrelsens storlek varierar liksom antalet ägarrepresentanter. I bolags

ordning finns uttalat hur sammansättningen ska se ut. Ägaren kan vara 

företrädd av departementsrepresentanter, riksdagsmän eller genom andra, 

av regeringen tillsatta, företrädare för viktiga intressen i företaget. 

Det anges inte vem som ska utses utan bara fördelningen mellan vem som 

utser styrelserepresentanter exempelvis fördelning mellan regering och 

bolagsstämma vid helägda bolag. 
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7.2.2 InhonmoULa, btynmzdoZ 

De formella reglerna kring relationen mellan företag och ägare är trots 

de vida formuleringarna i måldokumenten, ganska uppenbara. Under inter

vjuerna stötte jag på uppfattningar att mer informella regler gäller 

- främst beträffande personval."'" Exempel på sådana informella regler 

är att företagsledare hämtas ur en viss grupp: 

n..,Jag tror inte att man plockar en människa rätt ut bara och sätter 
honom som VD här som inte är känd, mycket känd, för departementet... 
sen utvecklas det ofta en tradition inom företagen och även när det 
gäller att utse företagsledare: tror jag att det många gånger utbildas 
traditioner, man väljer ju ifrån vissa kretsar, och många gånger är det 
väl helt enkelt rationella skäl som gör det." 

Ett exempel på sådana överordnade bindningar är när ett företag startas 

(eller förändras) och den/de personer som leder förändringsarbetet sedan 

blir VD. Han har ju då slipats in i»och naturligtvis även påverkat, de 

tänkesätt som råder hos departementet. 

7.3 Samman{icUt/u.ng - öveAofidnad òtydning 

Sammanfattningsvis kan om de formella överordnade bindningarna sägas 

att de är fler och starkare om företaget har myndighetsuppgifter och/el

ler monopolställning än i övriga fall. 

Företag med enbart myndighetsuppgifter har en enklare miljö än de andra. 

Den torde också vara mer lik den miljö som råder i departementen. Genom 

det omfattande regelkomplexet blir osäkerheten ännu mindre. 

De affärsinriktade företagen lämnas ett stort spelrum att hantera sina 

angelägenheter - det lär ju behövas på grund av den komplexa externa 

arbetsmiljö de ofta möter (jmf även Henning, R 1974). Departementets 

möjligheter att styra torde här vara mindre på grund av avståndet till 

den för de här företagen, så väsentliga marknaden. 

1. Främst för VD och styrelserepresentanter. 
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"Biandföretagen" kommer i mellanställning. Här gäller att de myndighets-

inriktade delarna är föremål för styrning medan de affärsmässiga är mer 

fria. Eftersom det finns kopplingar mellan de olika delarna kommer, i 

viss mån, även den affärsmässiga delen att påverkas. En komplex miljö 

kompletteras här med högre grad av styrning på de myndighetsinriktade 

delarna och mindre på de affärsmässigt inriktade,delarna. 

Den informella styrningen varierar mellan företagen och det går inte 

att klart se några linjer där, åtminstone inte att skillnaderna skulle 

bero på företagets typ av uppgift, snarare då att formerna är person

beroende. 

Ett huvudintryck är att den överordnade styrningens delar är kraftigt 

invävda med företagens uppgift. De diskuterade styrmedlen som verksamhets

form, grundläggande dokument, regler för resurstilldelning, styrelse

sammansättning m m utgör en sammanhängande enhet, vilken samspelar med 

den externa miljö i vilken företaget verkar. I andra termer sker den 

grundläggande styrningen av företagen när uppgift och relation till 

andra organisationer beslutas. Indelningen i tre kategorier av upp

gifter motsvarar i sig en uppdelning i olika "styrformer". Uppgiften 

som sådan innebär olika hård bindning till ägaren. Därför kommer det 

organisatoriska sambandet med övrig förvaltning att vara större för 

myndighetsföretagen. 

Skillnaderna mellan grupperna blir då mindre än om uppdelningen gjorts 

i någon annan dimension. 

En annan aspekt på detta argument är att ställa sig frågan varför myn

dighetsföretagens miljö är så pass okomplicerad. Ett uttryck för styr

ningen är att samtidigt med uppställande av regler för företaget har om

givningen kontrollerats. Uppgiften i sig medför kanske inte en okompli

cerad miljö med mycket regler, men sättet att se på uppgiften - som myn

dighetsuppgift - medför detta. 
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på den överordnade nivån finns sammanfattningsvis klara skillnader, 

främst i de mest grundläggande förutsättningarna för verksamheten. 
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Den vardagliga kontakten mellan ägare och företag sker inom de ramar 

som de överordnade bindningarna ger. Det är sådana förhållanden som i 

denna studie lagts i begreppet situationsstyrning. Kanalerna för rela

tionerna, liksom i viss grad frågornas karaktär, ges av verksamhetsfor

men för företaget. 

Frågor som kommer upp i kontakterna med ägaren är: 

- styrelseledamotsval/revisorsval 

- tillsättning av VD (och andra tjänstemän) 

- styrelsefrågor (av policykaraktär) 

- anslags-/taxefrågor 

- tolkningar av prop m m 

- underhandskontakter 

- relationer som beror av annat än ägarfunktionen som t ex 

kundrelationer, remisser. 

I avsnitt 8.1 behandlas styrelsefrågor och i avsnitt 8.2 frågor med 

direkt kontakt. Medlen i kontakterna tas upp i 8.3. Bolagsstämmans 

funktion är att bl a utse styrelseledamöter och revisorer. 

De viktigaste relationerna till departementet, som ägarens företrädare, 

är de som handhas av styrelsen och VD. Styrelsen har att besluta kring 

övergripande riktlinjer (obs dock att för affärsverket blir förhållandet 

annorlunda i och med att många beslut och avgöranden här måste tas av 

regering och riksdag). 

Om bolagsstämma och styrelse kan sägas hantera de strategiska frågorna 

så handhar VD de taktiska, samt i viss mån även strategiska, frågorna. 

De operativa frågorna löses företrädesvis på andra nivåer i företaget 

- det är vid tveksamheter i sådana fall som enskilda tjänstemän kan ta 

kontakt med departementen för klarlägganden i vissa frågor - även om 

många av denna slags frågor går andra vägen från departement till be

rörda inom företagen. 
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Styrelsens sammansättning blir avgörande för hur den kommer att funge

ra. Sammansättningen är mycket skiftande, men regelmässigt ingår en 

eller flera representanter för ägaren. De av regeringen utsedda repre

sentanterna kommer ofta från andra håll än från departementen: från 

intresseorganisationer av olika slag (kooperationen, fackföreningar), 

från riksdagen eller från näringslivet. För de företag som inte är hel-

ägda kommer de övriga ägarintressena naturligtvis att tillsätta en del 

representanter. För de företag där staten är enda ägare verkar det som 

om styrelsen ofta får representera ett vitt spektrum av intressen. 

I ett företags styrelse ingår representanter för industriföretag3 

representanter med myndighets anknytning ooh representanter för de

partementet. 

Ett annat företag har flera av regeringen utsedda ledamöter, men 

bccra en av dessa representerar departementet3 resten är företrädare 

för kundintressena (företaget har praktiskt monopol). Resten av 

styrelsens ledamöter utses av bolagsstämman, varav en del represen

terar kundintressena ooh en del de anställda. 

Antalet sammanträden varierar från 2 gånger per år till cirka en gång i 

månaden -'detta är inte avgörande för hur relationerna till ägaren ge

staltar sig. En låg sammanträdesfrekvens kan kopplas till täta kon

takter^ ex mellan VD och styrelseordföranden eller underhandskontakter 

med styrelsens ledamöter i allmänhet. 

"... mellan varje sammanträde går ut till styrelsen ooh anmäler vissa 
ärenden som är av mera brådskande karaktär som styrelsen då får ta 
ställning till via brev..." 

De frågor som behandlas i styrelsen är av många slag. Principiellt är 

det frågor av policykaraktär. En indelning är följande: 

- policyfrågor 

- anställningsfrågor 

- anslags/taxefrågor 

- finansieringsfrågor i övrigt 
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Anställningsfrågorna gäller oftast VD samt högre tjänstemän. I anslags/ 

taxefrågor ska beslut oftast tas i styrelsen innan de t ex underställs 

regeringen för fastställande. Stora investeringsbeslut och beslut om 

finansiering gäller främst för den affärsinriktade delen av verksam

heten. 

Några exempel på styrelsens arbetsområden i olika företag: 

"Det är framför allt den ekonomiska policyn i företaget som styrelsen 
har att hantera. Dom uppgifterna dominerar, Det är taxe sättnings frågor, 
investering s frågor, nyetablerings frågor, servicegrad osvé». " 

Ägarens representant(er) i styrelsen, hur agerar då de? 

"Stora frågor avgörs i praktiken av departementets representanter i 
styrelsen. Kan vara svårt att avgöra om departementets styrelserepre-
senanter agerar som styrelserepresentanter eller som "departementsröst,," 

Styrelsearbetet betraktas som det viktigaste sättet att upprätthålla 

relationen till ägaren. Ägarrepresentanterna har stora möjligheter att 

göra sig hörda genom att visa sina/departementets intentioner i sty

relsen. Även befattningshavare som ej i sitt arbete direkt har att göra 

med styrelsen tillmäter den stor vikt. 

I styrelsens uppgifter ingår bl a att rekrytera VD. Vid intervjuerna 

med VD kom det ofta i förbifarten fram att han tidigare på något sätt 

varit inkopplad med departementet. Ett annorlunda lite tillspetsat ut

talande (i anslutning till en diskussion om behovet av påverkan från 

departementet): 

"Jag tror att när dom väljer chefer, så väljer dom folk dom litar på. 
Folk dom vet något om, (vår VD), han har visat vad han har kunnat, det 
var ingen risk man tog. Man behöver inte vara inne och detalj styra, inte 
ens i stort styra,.." 

Även om det inte är fråga om någon direkt medveten rekryteringsstyr

ning kommer det förhållande att ledande personal arbetat i nära kon

takt med ägarorganisationen att ge en påverkan på relationerna. Dessa 

individer är medvetna om vilka regler som gäller från ägarens sida 

redan när de tillträder sin befattning och behöver därför inte ha täta 

kontakter i formfrågor och annat. 
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Även i de fall där taxor o dyl tas av styrelsen för fastställande av re

geringen kommer ett omfattande arbete att behövas internt i företagen 

när underlaget ska tas fram. I sådana situationer är det vanligt att 

man från företagets sida har underhandskontakter med departementsföre

trädare 

"••.jag tror inte att dom blir väldigt överraskade när det konkre
ta ärendet kommer upp för att dom har genom den löpande informatio
nen fått veta att vi är på väg in i ett tillstånd där dom nuvarande 
avgifterna inte täoker kostnaderna..." 

Anledningen till att kontakterna mellan ägaren och företaget är många i 

dessa frågor är naturligtvis att taxefrågor och liknande är av avgöran

de finansiell betydelse för företaget om det ska fylla sin funktion 

-även i de fall där vinstmålet inte finns. 

$.2 Fhâgofi 6om handkaò dvioJut mod ägcutm 

Dessa frågor - styrelsefrågor av allmän art, rekryteringsfrågor och an

slags/taxefrågor - är de som berör ägaren via styrelsen. Även om kon

takterna ligger på VD-styrelsenivå så är det inte ovanligt att enskilda 

medarbetare i företaget har direkta underhandskontakter i sakfrågor med 

departementet för att bereda underlag för beslut. 

Styrelsearbetet representerar den mer formella delen av relationen mel

lan ägaren och företaget. Vid sidan av dessa formella kontakter finns 

mer informella relationer. Dessa sträcker sig från att företrädare för 

departement och företag är goda vänner privat till mer formaiiserade 

kontakter i form av skriftliga förfrågningar. En indelning av denna 

typ av kontakter är svår att göra, eftersom de inte är så påtagbara. 

Man kan i alla fall i mitt material urskilja två huvudområden. Dessa 

är kontakter för tolkning av uttalanden, dokument m m respektive kon

takter för att under ett ärendes beredning inhämta synpunkter. Natur

ligtvis förekommer ofta en blandning av dessa två frågor. 
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Som redan framgått av diskussionen kring de grundläggande dokumenten 

för företagen ges oftast ett stort utrymme för tolkningar av företagets 

uppgifter - speciellt i politiskt färgade områden. Vanligtvis sker en 

sådan tolkning implicit i företagen men det förekommer ibland kontakter 

med departementen. Det vanligaste sättet att hantera tolkningar av vida 

formuleringar är att VD och andra berörda har löpande kontakter med de

partementet, ibland räcker det med en god kontakt mellan VD och styrel

serepresentanten från departementet (är ofta ordförande). En tjänste

man, utan egna formella kontakter med ägaren, uttryckte målande tolk

ningsproblemen: 

"... Vi •• upplever den här politiken som otroligt ospecificerad, en all
mänt luddig matta som vi inte vet alls när den har ett veck nedåt el
ler ett veck uppåt, vi vet aldrig när det kolliderar med politisk 
lagstiftning eller tänkande, vad som är politiskt rätt eller vad det 
nu kan vara, aldrig..." 

En lyhördhet utvecklas efterhand - man kan rentav tala om en antecipa-

tiv styrning, bara förväntan om att ägaren har vissa intentioner kan ut

lösa ett beteende i företaget. Att VD och ledande befattningshavare har 

goda kontakten med ägaren är en del av denna form av relation. Några 

talande citat: 

"...vad innebär det att ministern i riksdagen säger att han utgår från 
detta? Är vi skyldiga att följa det eller är vi det inte och hur ska 
man betrakta såna där frågor? Nu så sa vi oss att om ministern säger 
det i riksdagen, då gör han det som representant för regeringen och om 
det vidare står oemotsagt i riksdagen,..., då har vi sagt att det be
tyder ju att det är statsmakternas, regeringens och riksdagens, syn
punkter och inställning till problemet och eftersom vi är ett statsägt 
företag med monopolställning så kan vi ju inte föra någon annan politik 
än den som statsmakterna för och därför så resonerade vi ju på det sät
tet att vi får därför utgå ifrån att det här är en synpunkt som vi har 
att följa" 

"överhuvud taget, det gäller väl all styrning i statsverksamhet, så kan 
man säga att den formella styrningen är liten, ..., det kan synas som 
att ämbetsverk och företag är väldigt självständiga, men jag upplever, 
det var väl Harold Wilson som sa det... att han var förvånad över hur 
politiskt känsliga tjänstemännen var, dom hade en djävla känsla för när 
vindarna vände,.. det finns ett klimat där vindkantringama får effek
ter även om ingen har sagt någonting." 
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Tolkningsfrågor blir givetvis aktuella för de företag som har myndig

hetsuppgifter - framför allt för de företag som samtidigt har -en affärs

mässig sida i sin verksamhet. 

S. 2.2 UndeAkancU ko ntakteA 

I företagens verksamhet dyker det upp frågor där man kan behöva få klar

het i sakförhållanden, t ex lagstiftning och i de fall där ägaren sit

ter inne med sådan kunskap tas en kontakt. Underhandskontakterna kan 

också vara avsedda att informera ägaren om vad som är på gång. En del 

företag har genom sin verksamhet kontakter med departementet som remiss

instans o dyl - detta gäller företagen med myndighetsprägel. Det är 

svårt för personalen att avgöra om en kontakt är av ägarkaraktär eller 

representerar en annan relation till departementet. Ofta är de kontak

ter som VD och avdelningschefer har av "dubbel" natur - flera olika frå

gor kommer upp vid samma tillfälle. Övriga tjänstemän har övervägande 

kontakt i sakfrågor av "teknisk" natur. 

"...men man går ju inte til l regeringen och ber att dom ska bestämma 
någonting, men däremot kan det ju vara frågor som ligger så till att 
det är ganska naturligt att ha en diskussion, rationalisering s frågor 
med personalinslag... eller som tangerar dom mera politiska fälten där 
vi håller vederbörande informerade.,." 

"...och så har han (departementstjänstemannen) kommit fram till att ett 
avtal skulle se ut på det här sättet då skulle man arbeta med den här 
blanketten3 så har han skickat över den och frågat om jag har haft någ
ra synpunkter. Så det är närmast frågan av vad tycker du. Mycket infor
mellt. " 

Underhandskontakterna är dubbelriktade, de går dels från företagen till 

departementen - man vill då ha förtydliganden eller få reaktioner från 

ägaren, dels går också kontakterna från departementen till företagen -

för yttrande i sakfrågor och kring tänkta förändringar i lagstiftning 

etc. 

De affärsmässigt inriktade företagen har i ringa andel sådana kontakter 

utanför styrelsen. I övrigt så är det en regel att företagen har någon 

form av kontakt vid sidan av de andra ägarkanalerna. 
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s.3 foamea l aituationbatyflningzn 

Kontaktmönstret kan delas in i två delar. De formella kontakterna sker 

dels via styrelsen, dels via skriftlig kommunikation. De formella kon

takterna är skriftliga och man fäster viss vikt vid formuleringar när 

de genom att de tillställs departementet ofta blir offentliga: 

"Allt väsentligt är skriftligt3 avgörande frågor dokumenteras..." 

Vid sidan av de formella kontakterna finns en rik flora av informella 

kontakter som att man ringer, skriver eller besöker varandra. Arbets-

kontakterna sker främst på dessa vägar. Den största andelen kontakter 

i ägarfrågor har här VD. 

Ytterligare en form av kontakter är de som inte sker direkt i arbetet, 

t ex vid middagar i anslutning till styrelsemöten o dyl samt vid andra 

tillställningar. Speciellt de individer som inte har direktkontakt med 

ägaren i sitt arbete betonar denna form som ett medel att hålla sig 

underrättad. Personliga vänskapsförhållanden framskymtar också ibland 

och vid "privata" tillfällen skapas också kontakter. 

I några fall visade de intervjuade en viss tveksamhet vid förfrågan om 

vem som formellt skulle sköta kontakten med dem. Man visste vem - vil

ken person - som man skulle vända sig till och fäste ingen vikt vid den 

formella positionen vederbörande hade vid departementet. Överhuvud taget 

är relationerna till stor del personberoende så att man ofta betonar 

relationen till enskilda personer snarare än till departementet som så

dant. 

Intensiteten i relationen varierar, från inga informella till mycket 

frekventa kontakter. De affärsmässiga företagen har minst kontakter, 

men antalet säger inte allt: 

"...Antalet kontakter är väldigt personligt beroende. Ta person A och 
person B och dom har kontakter i något sammanhang. Om man räknar deras 
kontakter i antal så är det ju beroende på vilka vanor dom har. Dom kan 
ju träffas en gång och klara ut alltihop för en lång tid framåt. Eller 
också är dom av den naturen att dom behöver kasta sig på telefonen tre 
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gånger om dagen 'hur var det med det .där3 hur skulle vi göra med 
det'?..." 

8.4 Situations* tyfinlng - undantag 6 b tydning? 

Man ska hålla i minnet att kontakterna med departementet i ägarfrågor 

är relativt få - de företag som har många kontakter har även kontakter 

i de frågor som gäller myndighetsutövningen som sådan, dvs av mer tek

nisk natur. Kontakterna ligger också i regel på VD-nivå i ägarfrågor: 

"...jag måste säga det att vi känner verkligen inte utav någonting 
från departementet, åtminstone inte på den tekniska sidan 3 och jag tror 
inte att man på annat håll heller märker något av det. Det är väl så3 
som jag sa3 att man har informella kontakter med VD..." 

Sådant är förhållandet så länge verksamheten går som den ska - dvs utan 

stora förluster och utan uppenbara kollisioner med den överordnade poli

tiska målsättningen. Men vid en krissituation av något slag kan påtryck

ningarna öka: 

"...Han skulle (= ägarens företrädare) utan vidare i styrelsen säga att 
så här ska det vara ifall han inte tyokte att ett samtal oss emellan 
skulle ge önskad effekt. Han skulle inte tveka ett ögonblick att göra 
detta..." 

"...om man inte har någon anledning från departementet att ingripa i 
verksamheten> därför att vi är ute och seglar3 bär oss illa åt i det 
ena eller andra avseendet finns det ingen styrning." 

Ett indicium på att det i realiteten blir så att styrningen ökar i kris

situationer, dvs att man tillämpar en form av "management by exception" 

är ett fall där företaget var i en uppenbar krissituation - de tidigare 

sparsamma kontakterna hade blivit mer livliga, arbetstagarorganisatio

nerna involverades och ett arbetsutskott till styrelsen inrättades bl a. 

8.5 Sammanfattning - òttuattonòòtynning 

Styrningen i det löpande arbetet är ganska liten. Den formella delen 

hanteras av styrelsen och de informella kontakterna med ägarorganisatio

nen står främst VD för. Även andra befattningshavare har kontakter med 

departementet, men då i sakfrågor som rör verksamheten som sådan och 
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inte ägarförhållandena. Det betonas att styrningen av företagen kan 

skärpas vid krissituationer. 

Den andra sidan av situationsstyrningen är att rekrytering av ledande 

personal ofta görs ifrån departementet närstående kretsar men även inom 

departementet, att lyhördheten för impulser från ägaren är väl utvecklad 

- helst när företagen har att hantera politiskt känsliga frågor - och 

att åtminstone en "höra-sig-för" kanal finns mellan några befattnings

havare i departement och i företag. 

Med den överordnade styrningen given är skillnaderna i situationsstyr

ning små. Skillnaderna är att de myndighetsinriktade företagen, dvs de 

som har en ganska omfattande regeluppsättning, också har mindre tolk

nings- och avvägningskontakter, vilket är självklart eftersom en större 

del av deras verksamhet är reglerad genom regelkomplexet. 

Det mest frapperande med denna del var att förväntningarna i de styrda 

företagen tydligen var så betydelsefulla, men en anledning till detta är 

säkert den karaktär av undantagsstyrning som tillämpas. Den överordnade 

styrningen ger ett visst spelrum - störst för de affärsmässigt inriktade 

företagen - och när detta spelrum inte fylls upp med några mer detal

jerade styrimpulser är fältet fritt för en tolkning av ägarens avsikt -

förväntningarna om denna avsikt. Speciellt för de företag där de över

ordnade måldokumenten är "luddigt" skrivna kommer gränserna för hand

landet att vara oskarpa. 
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9. Ahl ALV S OCH VISKUSSION KRING EMPIRIN 

Företagens miljö, både den interna och den externa, varierade alltså 

mellan företag med olika inriktning. 

Miljön kan betecknas som mer reglerad för företag med myndighetsuppgif

ter. Till denna miljö kan läggas att dessa företag hade den högsta 

graden av överordnad styrning - speciellt om de är monopolföretag. De 

affärsmässigt inriktade företagen hade minst överordnade bindningar. 

Situationsstyrningen ser ungefär likadan ut i de olika grupperna - de 

formella inslagen är främst styrelsens inverkan, de informella kon

takterna är väsentliga för att skapa ett klimat där kommunikationen 

flyter lätt mellan företag och ägarorganisation. Anledningen till lik

heten kan vara att väsentliga frågor hanteras via de överordnade bind

ningarna. 

De statliga företagen lever i en mer komplex miljö än privata, efter

som de här dubbla bindningar. Härigenom måste en viss vikt läggas vid 

politiska hänsyn. Massmedias kontrollerande funktion betonades i flera 

fall (jmf Landström, L 1970). 

Metodologisk analys av empirin görs i avsnitt 9.1. I avsnitt 9.2 disku

teras empirin i relation till föreställningsramen. 

9.7 Någsai metodologie ka fanågon. 

Empirin fick formen av en explorativ undersökning. Undersökningen byggde 

på den i del I presenterade föreställningsramen. En komparativ inrikt

ning valdes också med resultat för urvalet av företag. Företagen val

des också för att uppnå bredd i urvalet. Den undersökta gruppen är 

alltså ganska heterogen. 

Av detta följer att avsikten inte var att testa föreställningsramen, 

snarare att utveckla den. Behov av utveckling av föreställningsramen 
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framkom i den empiriska studien.''" Studien är således en lärprocess där 

den teoretiska föreställningsramen (byggd på existerande teorier och eg

na förundersökningar) och de empiriska studierna tillsammans ger under-
2 lag för utveckling av föreställmngsramen. Med denna inställning föl

jer att testproblematiken blir marginell (Glaser, B G - Strauss, A L 

1967, s 28). 

3 
Överhuvud taget minskar många av de genevattsevi-ngspvobl-ern som upp

står vid datainsamling via intervjuer i betydelse med den valda ansat

sen. 

Frågor kring empirin och metod kommer då inte att gälla huruvida den ur

sprungliga föreställningsramen är sann eller falsk. I stället betonas 

frågan om hur användbar^ den är. I nästa avsnitt visas några argument 

för en vidareutveckling av föreställningsramen. 

De empiriska studierna gav ett viktigt tillskott till föreställnings

ramen, nämligen ett "inifrånperspektiv". Det framgick att mycket av 

förklaringen till relationernas karaktär stod att söka hos individer 

snarare än hos överordnade strukturer. Således erhölls en viktning av 

organisationsdata/individdata. Den explorativa karaktären med inter

vjuer i form av samtal gav en insikt i förhållandena såsom de upplev

des av enskilda individer. 

De metodologiska frågorna kring den empiriska studien diskuteras inte 

i termer av validitet och reliabilitet. Det explorativa syftet samt in-

tervjumetodiken innebär en begränsning av validitets- och reliabilitets-

aspekter i konventionell mening. Redan beslutet före studien, att inte 

operationellt definiera de i modellen ingående begreppen,medför en be

gränsning i detta avseende. 

1. Se avsnitt 9.2. 

2. Jfr Glaser, B.G. - Strauss, A.L. (1967). 

3. Se t ex Cartwright, D. (1966). 

4. Denna förskjutning medför i sig frågor kring "för vem". Dessa frågor 
diskuteras i kapitel 14. 
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Validitetsbegreppet kan dock ges innebörden att för studien relevanta 

fenomen behandlades. Miljöbegreppen (främst externa) har dessutom en 

"objektiv11 innebörd i det att konsensus råder om vad begreppet inne

fattar. 

Metoden som sådan innebär avkall på "objektivitet". Som intervjuare för

sökte jag följa vissa tumregler."'' Som "mänsklig faktor" har jag natur

ligtvis också ibland brutit mot dem. Jag har blivit för engagerad, 

varit för ostyrande genom att inte följa upp frågor och ibland påverkats 

av yttre förhållanden - t ex minskad koncentration på grund av felaktig 

planering i början. Trots sådana incidenter var intervjuarbetet givan

de. 

Intervjumetoden är i sig en spännande form av mänsklig kommunikation. 

Den är svårbemästrad eftersom den innebär ett samspel mellan individer, 
2 . 3 

där bakgrund och syfte m m spelar in. Metoden har sina nackdelar. 

Främst svårigheten - om det är syftet - att kontrollera situationen. 

Bearbetning och analys är arbetsamt och svårt. 

Den största fördelen delar metoden med explorativa tekniker som delta

gande observation. Vid ostrukturerade intervjuer tvingas man in i 

ständiga möten med verkligheten. En ospecificerad frågeställning av

slöjas obönhörligt - om man är beredd att se det. Genom att använda 

sig själv som instrument i samspel med det undersökta området kommer 

en inlärnings-/förändringsprocess till stånd under själva insamlandet 

av material. Studier av detta slag kan engagera hela individen i en 

intellektuell och personlig förändring. 

1. Se t ex Dahlström, E (1965) och Caplow, T (1956/57). 

2. Liknande argument förs fram av Manning, P (1967). För övrigt är redan 
beteckningen inter-vie\j ett uttryck för samspel. 

3. En aspekt på detta är intervjuarens och den intervjuades ålder, kön, 
social tillhörighet etc. Intervjuare upplevs t ex som olika hotande. 
Benny, M, Riesman, D & Star, S (1956) hävdar att den mest öppna at
mosfären erhålls när en yngre kvinna intervjuar äldre män. Denna 
karaktäristik gäller nästan alla intervjuer i denna studie, då de 
flesta ledande befattningshavare är äldre män. 
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Av ovanstående följer också min inställning att intervjuer av detta slag 

knappast kan göra anspråk på att vara "objektiva". Vissa data är dock 

mindre subjektiva och behåller denna karaktär oavsett undersöknings

strategi, som t ex sakuppgifter. 

En bakgrundsfaktor vid intervjuerna var t ex den föreställningsram 

som frågelistan utgick från. Den har fungerat som ett perceptionsfil-

ter vid intervjuer och underhandstolkningar. 

Den begränsning på perceptionen som föreställningsramen inneburit kom

penseras av att den fungerar som mönster för hanterande av information. 

Denna information tillsammans med intryck av mer intangibel art"*" ledde 

till ett antal krav på utveckling av föreställningsramen. Den utveck

lade föreställningsramen ska ses som ett försök att väva ihop erfaren

heter av den ursprungliga teorin och empirip,. De empiriska studierna och 

de litteraturstudier som utförts har haft samma syfte - att öka kun

skapen om stz/rnin^sförhållanden. 

Erfarenheterna och de därav följande kraven diskuteras nedan. 

9.2 AnaJty& av mpÅAÅn - fz/iav p å ^ö̂ e^töIZyiing^amm 

De allmänna, övergripande erfarenheterna från den empiriska studien är 

flera. Den viktigaste är att förhållanden i empirin visar på behov av 

utveckling av de teoretiska föreställningarna. I det följande diskute

ras de centrala aspekterna och de krav de medför. 

9.2.7 McZjölaktoK&i òom m totaUXoJ: 

Frågorna ställdes utifrån modellens "rutor" men den empiriska studien 

visade att det inte är fruktbart att beskriva verkligheten i termer av 

orsak-verkan förhållanden mellan enskilda faktorer. I stället är det 

den totala situationen, snarare än enskilda faktorer, som avgör ageran

1. Som hur saker sägs, gester, vad som inte sägs etc (jfr Manning, P 
1967). 
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det i ett visst läge. Det är ytterst ovanligt att man kan isolera en 

enskild faktors inverkan på en styrrelation. Det beror på allt annat, 

t ex övriga intressentrelationer. Det finns knappast t ex två företag 

med identiskt lika förutsättningar - utom vad gäller t ex leverantörs

bilden - och därför kan just denna faktors inverkan inte särskiljas 

från andra faktorers. 

Företag med t ex komplicerad extern miljö kan uppleva en relativt en

kel miljö beroende på att de värderingar som råder är samma över hela 

linjen och inte förändras alls. I ett annat fall kan värderingarna vara 

föränderliga medan teknologin - den professionella delen - är stabil. 

Det är svårt att säga om den ena eller den andra situationen är mer 

osäkerhetsskapande, en faktor som i sig skapar osäkerhet kan i ett fall 

vara lätt att hantera medan det i ett annat fall kan vara droppen som 

får bägaren att rinna över. 

->• Ett första krav på föreställningsramen är att den ska visa på en 

syn på miljön som totalité t. 

9.2.2 IncLLvsLdeAA c&n&iaLuteÄ 

Individer och individrelationer spelade en central roll för de en

skilda företagen och deras relationer till departementen. Betydelsen 

av individer kom bl a till synes genom den roll de informella styr

mekanismerna har. Individer fungerar även som bärare av "historia" 

och av olika bilder av organisationen. En liten reservation får dock 

göras, nämligen att undersökningsmetodiken delvis kan vara källa till 

denna reflektion. Genom att använda intervjumetoden - där data färgas 

av individers perceptioner - får man en betoning på individdata. Om 

t ex området studerats med hjälp av mer "neutrala" frågor i enkäter 

hade detta intryck måhända blivit mindre starkt. Individer är dock all

tid väsentliga på så sätt att det är individer som utformar, sänder och 

mottar styrimpulser som t ex riktats mot en organisation. 

-> Ett krav på föreställningsramen är att den ska visa på individens 
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centrala roll i styrning. 

9.2.3 Styrning òom att òpdclaZ^oJUi av tidLationoA 

En erfarenhet, som hänger ihop med innebörden av begreppet styrning, 

är att det visade sig svårt att isolera vad som var styrning/påverkan 

etc. 

I det dagliga livet hade företagen mer eller mindre rutinmässiga 

kontakter med sin ägarorganisation. Dessa kontakter var i många fall 

inte begränsade till ägarfunktionen-styrrelationen. Normalfallet är 

att även andra relationer finns vid sidan av ägarrelationen, t ex le

verantörs-, kund-, lagstiftarrelation. I företagen skilde man inte all

tid på de olika relationerna och såg relationen till departementet som 

en enhetlig relation, där de olika delarna var svåra att urskilja. Om 

man betonade någon funktion så var det oftast inte ägarfunktionen utan 

leverantörsfunktion o dyl. Styrningen sågs alltså inte isolerat från 

andra typer av kommunikation med departementet utan snarare som en det 

av dessa. 

Ett krav på föreställningsramen är att den ska visa på styrning 

som ett "specialfall" av relationer. 

9.2.4 lOktan av "tckz-Atysining" 

I den empiriska delen framhölls att styrningen ofta är av typen "mana

gement by exception" och av den typ som kan kallas antecipativ styrning, 

dvs företagen agerar som de tror förväntas av dem. En styrrelation som 

präglas av sådana styrformer blir till stor del en "icke-styrning". 

En sådan situation leder till försiktighet vilket belyses av följande 

exempel : 

"...här är det ju också väldigt typiskt hur styrningen i offentlig verk
samhet kan gå till. De politiska överväganden som påverkar oss är käns
liga frågor; där kan man inte göra några misstag3 vilket har medfört att 
man har legat väldigt lågt. Man har inte tagit några initiativ och så 
länge det inte händer någonting så är det ingen som bryr sig om det... 
det har varit en mera negativ politik." 
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"Icke-styrningen" präglas alltså av en attityd hos de styrda - "hellre 

gör man inget än att man riskerar göra fel". Den form av styrning som 

tillämpas kan alltså verka hämmande på handlingslustan hos företagen. 

+ Ett krav på föreställningsramen är att den ska visa på betydelsen 

av peroeptioner (upplevelser3 förväntningar). 

9.2.5 KonÄLtbtaveAÅ-lon 

Den erfarenhet som benämns konfliktaversion är av mer personlig upp

levelsekaraktär än de övriga. Relationen mellan ägaren och företaget 

präglas inte bara av en vilja att samarbeta bra utan också av en rädsla 

att ställa saker på sin spets. 

Denna aversion är naturligtvis till viss del en följd av att man i en 

intervju försöker framställa sig själv och sin situation i en fördel

aktig dager men andra förhållanden - som de som nämndes under "icke

styrning" - pekar på att även andra orsaker kan sökas.^ 

-*• Ett krav på föreställningsramen är att den ska visa på att individen 

v kan söka undika konflikter även i styrrelationer. 

9.2.6 StyKnlngAme.dv2jjCLnd£ 

En erfarenhet, som gäller tvärs över alla företagen, är att man sällan 

använder begreppet styrning. Man talar istället om "kommunikation, sam

råd, förhandlingar..". En förklaring torde vara att styrningen sällan 

är enkelriktad på så sätt att direkta order ges, varför den blir invävd 

i en annan relation. 

En annan trolig förklaring är att styrningen, i den bemärkelse som här 

lagts i ordet blivit "institutionaliserad" hos den enskilde invididen så 

att man inte längre reflekterar över den. Den utgör en av många kända 

1. Hela kulturen kan t ex sägas bygga på en harmonimodell. 
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restriktioner för agerandet och för den enskilde befattningshavaren är 

det ointressant att reflektera över just denna restriktions ursprung 

och innebörd - när man väl lärt sig att hantera den. Här fanns en viss 

skillnad hos intervjupersonerna så att nya befattningshavare hade en 

mer "styrningsinriktad" bild av relationen till departementen. De hade 

inte hunnit få en upparbetad personlig relation till befattningshavare 

på departementet och ville samtidigt vara lyhörda för krav från äga

ren/ departementen. 

•+ Ett krav på föreställningsramen är att den ska visa på styrning 

som en delvis gömd företeelse. 

De ovan angivna kraven på föreställningsramen medför delvis en omorien-

tering ur ett teoretiskt perspektiv. Denna förändring är ämnet för 

del III. 





Vol I I I .  UTVECKLAV FÖRESTÄLLNINGSRAM 

I kapitel 10 diskuteras hur den ursprungliga föreställningsramen fyl

ler de angivna kraven. Utvecklingslinjer tas fram. Kraven leder till 

ett synsätt på organisationers relationer (kapitel 11). Kraven leder 

också till en analys av struktur/processbegreppen och individers roll 

i organisatoriska relationer (kapitel 12). Kapitel 13 innehåller en 

utvecklad föreställning där styrning ses som ett spel om makt. Detta 

spel baseras på hanterandet av osäkerhet. Komplexitetsbegreppet 

diskuteras och ges en innebörd så att komplexitet genererar osäker

het. Styrning som spel om makt sker på två nivåer. 
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10. BEHOVET Al/ VWAREUTVECKLING 

En avsikt med den empiriska delen var att undersöka om andra förhållan

den än de som angivits i den ursprungliga föreställningsramen var vik

tiga. Även om den vid empirin utnyttjade föreställningsramen inte visa

de sig felaktig framstod behovet av vïdareutveokling som stort. 

Empirin gav här kriterier för val av nya infallsvinklar. Det bör beto

nas att utvecklingen av föreställningsramen inte innebär ett förkastan

de av den ursprungliga modellen. Grundläggande förutsättningar t ex 

systemsynsättet, kvarstår men empirin visar på nödvändigheten av att 

gå längre än den traditionella tolkningen gör. 

10.1 V&n uAåpAungtlga {iöh.2AtäJLlviinQ0tiame,vit> fL2Jte.vayiA 

Kraven på föreställningsramen var att den ska visa på 

- en syn på miljön som totalitet 

- individers centrala roll i styrning 

- styrning som ett "specialfall av relationer" 

- betydelsen av perceptioner 

- att individer kan ha konfliktaversion 

- styrning som en delvid "gömd" företeelse. 

I den ursprungliga föreställningsramen betonades ett helhetsperspektiv 

Där ingick bl a både strukturella egenskaper och processer liksom både 

arbetsmässiga förutsättningar och värderingar. Föreställningsramen var, 

genom den teoretiska förankringen i litteratur kring styrning m m, en på 

många sätt god utgångspunkt för de empiriska studierna. 

De egenskaper som, efter empirin, framstod som nödvändiga att vidare

utveckla var till största delen en följd av den "naturliga" oklarheten 

kring sakförhållandena. De egenskaper det är fråga om är att modellen 

inte i tillräcklig utsträckning betonat skillnader mellan och tyngd av 

organisatorisk respektive situationsstyrning; att det "utifrånperspek-
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tiv" som användes riskerar att underskatta upplevelsedatas betydelse; 

och att den analytiska inriktningen med många olika dimensioner (som 

de fyra miljöbegreppen) lätt överbetonar enskilda faktorers betydelse. 

En utvecklad teori kom till stånd genom att den ursprungliga teorin 

utvidgades och i viss mån reviderades - med hjälp av de empiriska in

dicierna. 

- Kravet på att se miljön som totalitet fylls ej helt av den ur

sprungliga modellen. Miljön delas här upp i fyra delar; extern/ 

intern värde- och arbetsmiljö. 

- Kravet på att se individer som centrala fylls till viss del - dock 

har beträffande den överordnade styrningen de strukturella aspek

terna betonats. 

- Kravet på att se styrning som specialfall av relationer är ej 

fyllt - föreställningsramen behandlar inte andra relationer. 

- Kravet på att betona betydelsen av perceptioner fylls ej, även 

om situationsstyrningen beskrivs som individberoende. 

- Kravet på att föreställningsramen ska kunna innehålla konflikt

aversioner »liksom 

- Kravet på att styrning ses som en delvis "gömd" företeelse är kopp

lade till perceptions- och upplevelsefrågor. Här gäller att den 

ursprungliga föreställningsramen inte explicit tar hänsyn till in

dividen som aktör annat än på situationsnivå. 

Sammantaget innebär samtliga krav ett behov av vidareutveckling av 

föreställningsramen. 

10.2 KHxivm ock d&icu> AjnpLikcutLoneA 

Ett första krav på föreställning sr amen är att den ska visa på en syn 

på miljön som totalité t. 

Det är den totala situationen snarare än enskilda faktorer var och en 

för sig som avgör styrningens utseende. Den tidigare modellen kan med 
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andra ord sägas vara alltför detaljerad, eftersom den tar upp enskilda 

faktorers betydelse. Kravet blev en "heltäckande" modell där ett ut

tryck för upplevelse av den totala situationen finns med. Detta krav 
1 

ledde fram till komplexitetsbegreppetj osäkerhetsdiskussionen och till 

en analys av dessa begrepps samband med styrning (kapitel 13). 

Ett krav är att föreställningsramen ska visa på individers centrala 

roll i styrningen 

Den tidigare modellen betonade strukturella aspekter i alltför hög ut

sträckning. Processer och därmed individer, är centrala på båda de ni

våer som studerats - organisations- respektive situationsnivå. Struk

turer är också väsentliga, även om de kan sägas fungera som "bärare" av 

processer varför processernas roll även i detta sammanhang är väsent

lig. Kravet kan också formuleras så att det är nödvändigt att analysera 

individers ooh organisatoriska förhållandens respektive betydelse lik

som att diskutera betydelsen av strukturella egenskaper respektive 

processer (kapitel 12). 

Ett krav på föreställningsramen är att den ska visa på styrning som 

ett "specialfall av relationer'1 

Den största förändringen av det teoretiska perspektivet var en insikt i 

att studier av styrning krävde ett vidare angreppssätt. En slutsats 

av empirin var att styrningen var en del av det totala antalet relatio

ner mellan organisationerna. Denna slutsats ledde till kravet att be

trakta styrning i ett vidare perspektiv - att se det som ett special

fall av relationer. Stöd för att betrakta styrning som ett specialfall 

av relationer fanns även i litteraturen. Teorier om makt, om utbytesre

lationer mellan organisationer och om påverkansformer är exempel på 

källor. Synsättet på styrning som ett specialfall ledde till kravet på 

en allmängiltig modell som ur ett vidare perspektiv belyser styrning 

av organisationer (kapitel 11). 

1. Vilket jag utvecklat till att gälla den totala variationen i en 
situation. 
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Ett krav på föreställningsramen är att den ska visa på betydelsen 

av perceptioner. 

Ett krav på föreställningsramen är att den ska visa att individer 

kan ha konfliktaversion i styrningsrelationer 

Ett krav på föreställningsramen är att den ska visa på styrning som 

en delvis "gömd" företeelse. 

Dessa tre krav innebär en specificering av individens roll. Det är 

inte bara objektiva individdata som har betydelse. Perceptionerupp

levelser och förväntningar är centrala för insikt i hur relationer 

fungerar, (kapitel 11-13). 

I linje med kravet på att se styrning som ett specialfall av relationer 

ligger ett krav på att den utvecklade föreställningsramen ska ge för

utsättningar för att analysera ett fenomen i dess allmänna, generella 

formulering. Därav följer att detalj ering s graden bör hållas så låg 

som möjligt. Även ur kommunikationssynpunkt är det en fördel med en 

enkel modell. 

10.3 MeXod 

Den modell som var utgångspunkten vid empirin beskrev alltså inte verk

ligheten så att de därvid gjorda erfarenheterna enkelt kunde analyse

ras i modellens termer. Erfarenheterna från empirin medförde att intres

set försköts mot nya områden inom organisationsteorin varvid de teore

tiska studierna medförde en inriktning mot en mer generell modellan

sats . 

De empiriska erfarenheterna ledde tillsammans med överväganden kring 

den ursprungliga föreställningsramen till en utvecklad föreställnings

ram. 

Litteratur valdes först kring relationer mellan organisationer. Intres
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set koncentrerades först till litteratur inom systemsynsättet. Senare 

övervägdes ett alternativt synsätt varför litteratur kring främst ak

törssynsättet blev aktuell. Även material kring struktur/process och 

individens roll byggde på systemsynsättet. På grundval av den i kapitel 

11-12 refererade föreställningsramen syntetiserades en föreställning 

om styrning som beroende av komplexitetshantering.''" 

Med de krav som diskuterats står det klart att den utvecklade före

ställningsramen i del III framställningsmässigt inte bör disponeras 

på samma sätt som del I. Tyngdpunkten så att säga "tippas" från struk

turell ansats och styrning till processansats och relationer. 

Först behandlas i kapitel 11 en utvidgad syn på relationer mellan or

ganisationer och i samband därmed utvecklas systemsynsättet som det 

framställdes i kapitel 2. Därefter behandlas i kapitel 12 samband mel

lan strukturer och processer samt individ och organisation. Detta 

tillsammans ger ett synsätt på relationer mellan organisationer och hur 

de kan analyseras. 

I kapitel 13 diskuteras styrning som ett spel om makt på två nivåer. 

Spelet baseras på förmågan att hantera osäkerhet på grund av komplexi

tet. Slutligen diskuteras den utvecklade modellen i kapitel 14. Metod

frågor tas också upp. 

1. Något ska nämnas om cirklar. Mycket av det material som används i 
del III hade jag stött på tidigare. Nu fick dock materialet nya 
aspekter - jag såg saker med nya ögon. Betydelsen av litteraturen 
blev annorlunda. 
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1 1 .  O R G A N I S A T I O N E R S  R E L A T I O N E R  -  O L I K A  S Y N S Ä T T  

Kravet på ett vidare angreppssätt på styrningsrelationen ledde in på 

teorier kring organisatoriska relationer i allmänhet. Eftersom system

synsättet hela tiden mer eller mindre explicit funnits som förutsätt

ning i studien kom intresset främst att inriktas mot teorier inom denna 

tradition. På grund av förskjutningen mot ett processperspektiv kom 

dock även aktörssynsättet att övervägas. 

Teorier om relationer utgör kärnan i den utvidgade föreställningsramen. 

Det är ur sådana teorier som den utvecklade modellen växt fram. I detta 

kapitel beskrivs och analyseras relationer inom systemsynsättet och 

alternativa synsätt. 

1 1 . 1  RelatlonoA Inom &y&temi>yvi!>cbttzt 

De olika skolor som tas upp är relationer som utbytesförhållanden, som 

makt/beroende samt relationer inom networks. Skillnader finns men lik

heterna ar stora. Min uppfattning är att de snarare är olika led i en 

och samma utvecklingskedja. I framställningen klargörs innebörden i 

begrepp som är väsentliga för den utvecklade modellen som: vad är makt, 

vad står relationer för, hur ska man hantera individdata, hur ska vär

den hanteras, vad är intern respektive externt för en organisation etc? 

1 1 . 1 . 1  Rq Z c u L l o y i z j i  i >om utfbytea^ön-hålZandm ( = échange.) 

Organisationens relationer till sin omgivning kan beskrivas i termer 

av utbytesrelationer, dvs organisationen får input i utbyte mot något 

annat (exempelvis pengar, makt) och lämnar output i utbyte mot något 

annat. Som framkommer nedan studeras oftast bilaterala utbyten från en 

huvudorganisation. 

1 1 . 1 . 1 . 1  KcUnan l 2xckang 2X2,0 ̂vt2Ana 

Blau (1964) definierar "social exchange" som: 
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..limited to actions that ave contingent on rewarding reactions 
from others and that cease when these expected reactions are not forth
coming" (s 6) och 
"Social exchange is distinguished from strictly economic exchange by 
the unspecified obligations icurred in it and the trust both required 
for and promoted by it" (s 8) 

Utbytestankegångarna tillämpas på individ och grupp/organisationsnivå. 

Blau tar individers utbyten ("interpersonal exchange") som startpunkt 

och analyserar bl a hur makt uppstår, Ett schema för hur utbytesrela

tioner ger upphov till makt presenteras. 

Alternatives to 
compliance 

Conditions of 
Independence 

Requirements 
of Power 

Structural 
Implications 

1. Supply induce Strategic re Indifference Exchange and 

ments sources to what others distribution 

offer of resources 

2. Obtain elsewhere Available al Monopoly over Competition 

ternatives what others and exchange 

need rates 

3. Take by force Coercive force Law and order Organization 

an differen

tiation 

4. Do without Ideals lesse Materialistic Ideology 

ning needs and other re- formation 

levant values 

Figur 10. Utbyten som grund för makt. 

(Källa: Blau, P M 1964, s 124). 

Detta schema"'" kan ses som en sammanfattning av Blaus resonemang kring 

hur makt och beroende uppstår. I huvudsak ser Blau makt som en unila

teral relation som bygger på olikhet/ojämlikhet mellan de inblandade. 

När relationen finns mellan jämlika - sker på lika villkor, talar han 

1. Bygger på Emerson, R M (1962). 
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om utbyte (exchange)^ (dvs i en reciprok relation). Makt ses som något 

som uppstår ur utbyten "...derives power imbalances from the conditions 

of exchange" (s 118). Exchangeprocesserna gör alltså att skillnader i 

makt uppstår. 

De förutsättningar som har betydelse för uppkomsten av makt - för in

divider eller grupper - är tillgången till strategiska resurser, före

komsten av alternativ, möjligheterna till tvång ("coercive force") 

samt möjligheten att styra idealen. 

En viktig tanke är att värden/normer underlättar utbyten på kollektiv 

nivå. Eftersom varje individ inte kan ha relationer till alla andra i 

t ex en organisation eller ett samhälle måste sociala strukturer för 

sociala relationer förmedlas på ett icke-personbaserat sätt. Värden/ 

normer t ex i form av en "kultur" är ett sådant sätt. De värderingar 

som finns i kulturen förs vidare till nya individer - t ex i muntlig 

eller skriftlig form - och ändras endast successivt. 

Blaus arbete företräder ett djup och en bredd, jämfört med många and

ra arbeten som tar sin utgångspunkt i utbytessynsättet. Han försöker 

dels ge en förklaring till och beskrivning av hur utbyten uppstår, 

dels analysera hur makt/beroende kan härledas ur utbytesrelationerna. 

Dessutom diskuteras utbyten både på individ-gruppnivå och på organisa

tionsnivå och Blau gör försök till kopplingar mellan nivåerna (s 272). 

Bristerna i framställningen är av sådan art att kritiken snarare bör 

gälla synsättet som sådant än analysen i sig. 

Förutom Blau anges ofta en artikel av Homans (1957/58) som grund-

1. "...power is conceptualized as inherently assymetrioal and as resting 
on the net ability of a person to withhold rewards from and apply 
punishments to others - the ability that remains after the restraints 
they can impose on him have been taken into account. Its source is 
onesided dependence. Interdependence and mutual influence of equal 
strength indicate lack of power" (s 117-118). 
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referens. Homans påpekar att hans framställning är individ- och små-

gruppsorienterad. Homans syn på utbyten kan beskrivas med hjälp av föl

jande citat. 

"...social behavior is an exchange of goodö^ material goods but also 
non-material ones3 such as the symbols of approval or prestige. 
Persons that give muoh to others try to get much from them3 and per
sons that get muoh from others are under pressure to give muoh to them. 
This process of influence tends to work out to a balanoe in the ex
changes." (s 606) 

Denna jämviktstankegång finns också i Homans betoning av ett marginal-

nyttetänkande där varje utbytes resultat kan beskrivas som vinst = be

löning - kostnad. Homans försöker så att säga föra in ett ekonomiskt 

tänkande och ekonomiska värderingar i utbytessynsättet. Individen skul

le då söka maximera värdet av utbytet (liknande resonemang antyds 

för övrigt hos Blau). 

Resonemanget leder fram till att den ovan nämnda utbytesbalansen ("ba

lance in the exchanges") återspeglas i en statisk gruppstruktur. Struk

turen skulle alltså kunna förklaras som ett resultat av dynamiska pro

cesser, där individerna söker maximalt utbyte vilket ger jämvikt i sys

temet. 

Med det ovan relaterade synsättet som grund har utbytesbegreppet använts 

även på organisationsnivå. Som Levine & White (1961) anger"*" 

måste, främst Homans modell, anses vara för snäv för att direkt kunna 

tillämpas på organisatoriska utbyten. De hävdar detta på grund av den 

individcentrering och den vinstmaximeringsprincip som Homans ger ut

tryck för. Istället vill de definiera ett nytt begrepp: 

"Organizational exchange is any voluntary activity between two organi
zations which has consequences, actual or anticipated for the realiza
tion of their respective goals or objectives" (s 121). 

Utbyten kan, i denna formulering, vara enkel- eller dubbelriktad. 

1, Se även White, Levin & Vlasak (1969). 
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Utbyten definieras inom ett "system" - "the health system" - och gäl

ler interaktioner mellan de i systemet ingående organisationerna. Det 

kan noteras att relationer till det omgivande systemet - samhället -

inte explicit beaktas, ej heller behandlas som utbyten. Analysen ligger 

alltså på en intrasystemnivå, dock inom ett övergripande system. 

Organisationers roll som målinstrument betonas - utbyten uppstår på 

grund av önskan att nå ett mål som ej kan nås genom att bara utnyttja 

inomorganisatoriska resurser. Graden av utbyten inom ett system av or

ganisationer blir beroende av hur: 

a) varje organisation definierar sina mål och funktioner (komplemen

tära eller konkurrerande) 

b) organisationen skaffar resurser (internt, inom eller utanför syste

met) 

c) stor "domain consensus" är (dvs den nisch som organisationen gör an

språk på) . 

Denna korta sammanfattning ger kärnan i utbytesteorierna av betydelse 

för organisationers relationer. 

Utbytesresonemangen är centrala även för andra synsätt som bygger på 

vanlig "system=organisation"-uppfattning. 

77.7.7.2 Användning ock knltUi evo &ynòcMe£ 

Bland exemplen på användning av utbytessynsättet finns sådana som säger 

sig använda exchangesynsättet för att förklara hur styrning ("control") 

av organisationer uppstår (exempelvis Jacobs, D, 1974) och sådana som 

försöker vidareutveckla utbytestankegångarna i diskussioner kring makt 

och beroende (exempelvis Schmidt, S M & Kochan, T A, 1977). Gemensamt 

för synsättet anser jag framför allt två uppfattningar vara: 

- uppfattning att makt-beroende är två sidor av samma sak, dvs att 

om A har makt över B så är B:s beroende av A lika stort (jfr Emer

son, R M, 1962) 

- att tanken om utbyten (med Homans, G C 1957/58) norm Vinst=Belöning-

Kostnad) används som ett sätt att länka ihop en systemmodell och 
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input-outputtänkande med begrepp som makt/beroende/styrning. 

En kvantitativ beskrivning av organisationer innebär att input och out

put anges i resurser snarare än i värden/värderingar. Utbytesresonemang 

passar utmärkt in i bilden av hur output för organisation A blir input 

för organisation B under "vinstkriteriet". Makt/beroende/styrning kom

mer också främst att gälla kvantitativa aspekter på organisationer, 

exempelvis styrning beträffande insatta resurser i form av kapital. 

Kritiken mot utbytesteorierna gäller framför allt just ovanstående 

synsätt, nämligen att utbyten antas gälla enbart fysiska storheter 

(Litwak, E & Hylton, L F, 1962, Melcher, A J & Adamek, R J, 1969, 

Negandhi, A, 1969). 

En annan invändning är att utbytesresonemangen ofta bygger på harmoni-

och jämviktstänkande (Melcher, A J & Adamek, R J, 1969). Blaus (1964) 

synsätt, är det som minst kan kritiseras i dessa hänseenden eftersom vär

den/värderingars roll diskuteras och eftersom våld diskuteras som ett 

medel i makt-beroenderelationer. 

Strukturellt inriktade skolbildningar har ofta tagit fasta på de mate

riella utbytena och strukturella aspekter på relationer mellan organi

sationer. Organisationer behandlas som "=strukturer" och denna reifi-

kation motsvaras av ett "förtingligande" och/eller förbiseende av vär

den/värderingar. På så sätt ligger det mesta av utbytessynsättet i 

linje med systemsynsättet som det utvecklats inom organisationsteori. 

Den övergripande kritiken mot utbytesynsättet kan sålunda riktas mot 

användningen av en större teoribildning"'". I avsnitt 11.2 behandlas 

några alternativa synsätt och den kritik som där riktas mot systemsyn

sättet i dess vanligaste utformning gäller även utbytessynsättet. 

1. T ex har framförts att utbyten inte förklarar annat än "ytstruktu
ren" i ett maktförhållande (Clegg, S, 1975). 
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11.1.2 ReùitloneA A om makt/b&iomdQ.iönhålZcLnd2.n 

Det är svårt att ge begreppet makt, liksom de närstående begreppen 

styrning och auktoritet, en entydig innebörd. Alla varianter från var

dagliga tolkningar av makt till helt teoretiska förekommer. Som Dahl 

(1957, 1969) påpekar kan man dock i det mesta som skrivits spåra en 

gemensam grundläggande syn på makt. 

11.1.2.1 Användning av maktbzgsLZppeX 

I föregående avsnitt beskrevs bl a utbyten som ett led i formerandet av 

maktrelationer (Blau, P M 1964). Makt/beroendesynsättet skiljer sig 

inte mycket från utbytessynsättet. Det är snarare en utvidgning - makt

teorierna är ju mycket vidare än att gälla enbart relationer mellan or

ganisationer. Alla slags relationer kan ju analyseras i makttermer. I 

detta avsnitt behandlas dock främst organisatoriska relationer. Makten 

kan gälla både materiella storheter och värderingar. 

I detta avsnitt behandlas makt som ett sätt att beskriva/förklara rela

tioner i ett systemperspektiv. En avgränsning är att maktfenomenet be

traktas i sin vidaste tolkning, så att "maktens yttringar" som aukto

ritet, kontroll och styrning ses som manifestationer av makt. I viss 

mån berörs dessa manifestationer, främst på grund av att dessa olika 

uttryck för makt ofta följer av skilda grunder för makt. På det stora 

hela taget kommer dock styrningsbegreppet att lämnas därhän eftersom 

synsättet i denna studie (till skillnad från en del författare kring 

makt som Tannenbaum, A S 1968) kan beskrivas som en tvåstegsmodell: 

makt -• styrning 

i stället för att se på uttrycket för makt som lika med makten, dvs 

mäktastyrning. Den förra formuleringen emanerar från ett teoretiskt 

perspektiv på makt - dvs makt kan definieras oavsett om den kan mätas 

eller ej-. Den senare formen makt=styrning baseras snarare på uppfatt

ningen att makt är det som vi ser, dvs utövandet av makt. 

Begreppets heterogena användning - man kan nog utan överdrift tala oin 
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en urvattning av begreppet på så sätt att "alla" tolkningar är möjli

ga - har lett till en icke entydig teoribildning. Fruktbarheten av be

greppet har också ifrågasatts, mest elegant kanske av March (1966). 

Han drar slutsatsen, efter en genomgång av maktteorier och av modeller 

för socialt val ("social choice"), att 

"on the whole, however} power is a disappointing concept" (s 70). 

Förklaringen är enligt honom att makt är ett så vanligt och uppenbart 

fenomen att det därför blir frestande att studera, att mätproblem (som 

ett uttryck för frestelsen att mäta makt) ses som centrala och även 

frestelsen att tillgripa makt som en residual förklaring. 

Tidigare har nämnts att makt är ett begrepp som kan användas på alla 

nivåer (individ, grupp, organisation) och dessutom kan det gälla både 

värden och fysiska element. Dessutom kan maktbegreppet användas på två 

principiellt olika sätt. Det ena är att se makt som ett attribut, en 

person har makt över en annan t ex inom ett visst område. Med detta 

synsätt blir det en viktig fråga att kunna mäta makt. Därigenom kan 

olika inividers makt uppskattas och en kunskap skapas om maktförhållan

den som relationer mellan individer, t ex i en organisation, uttryckt 

som mått på individers attribut (=makt). Makt som attribut betonar 

uppfattningen om makt som en vara. I en input-outputmodell av en orga

nisation/ett system kan makt behandlas som en vara som är input och/ 

eller output. Makt "passar in" i mönstret genom att olika former av 

makt kan "hjälpa till" att skapa relationer och komponentförhållanden 

som är adekvata för systemets måluppfyllelse. 

Det andra sättet att använda maktbegreppet är att inte se makt som en 

vara, inte heller som en karaktäristik av en process utan som en pro

cess/relation."^" Detta synsätt på makt tas delvis upp i avsnitt 11.3. 

1. Med detta menar jag att en maktprocess ("power process") inte är en 
process med makt som input eller output utan att makt = en process 
som bör beskrivas i andra termer än attributtermer. 
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En övergripande fråga gäller om summan av makt är absolut eller ej. 

En åsiktsriktning är att makt är ett "nollsummespel" där varje ökning 

av makt hos en spelare innebär en minskning av makt hos en annan. Den 

andra åsikten är att ökad makt hos en individ inte behöver betyda min^ 

skad makt hos en annan. Detta kan ske genom att t ex nya maktresurser 

tillförs systemet så att totala potentialen ökar. Företrädare för den

na åsikt hävdar ibland (Tannenbaum, A S, 1968) att exempelvis två grup

pers makt gentemot varandra kan öka samtidigt genom att de t ex står för 

var sin del av en, i organisationen, unik process. De två grupperna är 

då beroende av varandras stöd och har makt över varandra. 

Denna diskussion liknar i stora delar den frågeställning som gäller 

sambandet makt/beroende. En del (t ex Emerson, R M, 1962) betonar att 

makt hos en aktör (A) över en annan (B) motsvaras av ett lika stort be

roende hos B gentemot A. Andra (t ex Dahl, R A, 1957, 1969) betonar in

te lika starkt ett samband. Detta framgår också av de olika beskriv

ningarna av makt som följer nedan. 

J M . 2 . 2  VakJU och LmlnA maktb2.QK.dpp 

Dahls (1957) formulering innebär att makt är en egenskap i en rela

tion - A har makt över B. Aktören kan vara allt från individ till ett 

samhälle. Makt är för Dahl främst ett teoretiskt begrepp som han sedan 

söker operationalisera. Makt är också ett vidare begrepp än auktoritet, 

styrning etc. A har makt över B om han kan få B att göra något som B 

inte skulle göra annars. Mätproblemen uppenbarar sig här. Hur vet man 

att A kan om han inte försöker och hur vet man att B reagerar på A:s 

initiativ om B - som är vanligt - har att möta en uppsättning impulser 

samtidigt? 

På sätt och vis försöker Dahl komma ur denna svårighet genom att begrän

sa sig till en relation, Hans syfte med studierna är bl a att kunna gö

ra jämförelser mellan makten hos två eller flera aktörer. En sådan jäm-

1. Denna fråga uppstår främst vid beskrivning av makt i en dualistisk 
eller pluralistisk relation exempelvis mellan två personer eller i 
en organisation. 
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förelse kräver då att man känner till ett antal faktorer i en relation: 

"- power base 

- power means 

- amount of power (magnitude) 

- scope of power 

- domain" (Dahl, R A 1957, s 203) 

Olikheter i dessa ger ett mått - förhoppningsvis - på olikheter i makt 

och ger också möjligheter till jämförelser. Ett antal klassifikations-

grunder för makt anges: 

"- legitimacy 

- the nature of sanctions 

- the magnitude of the sanctions 

- the means or channels employed" (Dahl, R A, 1969, s 412) 

Ett problem som Dahl (1969) berör är skillnaden "between having and 

exercising power" (s 412). Dahls resonemang kring denna skillnad är in

tressant eftersom han här kommer in på frågan om upplevelse av makt. 

Kontentan av resonemanget är att om A inte uttrycker sina intentioner 

att handla gentemot B (= exercising power) så kan A sägas ha makt över 

B om B 

"... imputes an intention to him (dvs A) and shapes his behavior to 
meet the imputed intention" (s 413) 

För att studera de fall där A:s makt inte utövas skulle det då räcka 

med att se på B:s perception av A:s intentioner och vilken effekt den

na perception har på B:s agerande. Att makt inte alltid betraktas som 

en objektivt bestämbar, dvs utifrån gemensamma grunder, egenskap fram

går av följande citat: 

"Carried to the extreme3 then3 this kind of analysis could lead to the 
discovery of as many different power structures in a political system 
as there are individuals who impute different intentions to other in
dividuals j group sj or strata in the system" (s 413). 

Dahl ser problem med att mäta makt och att utforma operationella defi

nitioner. Mätningen kan bl a ske efter ekonomiska kriteria: kostnaden 
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för utövandet av makt kan t ex beräknas som alternativkostnaden för A 

(dvs vad A hade kunnat göra om han inte använt resurserna i maktrelatio

nen) plus alternativkostnaden för B (dvs vad B förlorar på att motstå 

impulsen från A). Denna formulering påminner om Blaus utbytesformule

ringar på så sätt att makt ses som beroende av utbytesrelationernas 

värde för A respektive B. 

En annan formulering av maktbegreppet är Lewins (1963): 

"the quotient of the maximum force which b_ can induce on a and the 
maximum resistance which a can offer" (s 336). 

Beroende definieras som "the maximum change which can be induced by b_ 

in a. (s 335). Om det finns en nära relation mellan "induced forces" 

och "induced changes" så anser Lewin att makt- och beroendebegreppen är 

likvärdiga (jfr Emerson, RM, 1961). 

I Lewins anda följer bl a French & Raven (1959), Cartwright (1959), 

Etzioni (1969) m fl. Sådan definitioner på makt kallas av Burns & 

Buckley (1976) för naturalistiska. Ett sådant synsätt ligger till 

grund för huvuddelen av maktteoretiska resonemang inom det system

teoretiska och input-outputorienterade strukturfunktionalistiska syn

sättet. 

11.1.2.3 V12, 4ywbcuùt på makt 

En uppdelning kan sedan göras t ex av: 

makt som attribut : A:s makt 

makt som effekt : ? -»• makt 

makt som de terminand : makt -*• ? 

Dessa tre beskrivningar är inte inbördes uteslutande, det finns möjlig

het att se två av dem (t ex makt som effekt=makt som attribut) som lik

värdiga. 

Attributbeskrivningen kan som t ex hos Dahl (1957) användas för att få 
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reda på maktstrukturer eller som hos Katz & Kahn (1966) som en del i 

beskrivningen av makt som determinand i organisationsstrukturen. Katz & 

Kahn ser i och för sig makt både som orsak och verkan av struktur (jmf 

även French, J P & Raven, B, 1959 vars bases of power Katz & Kahn byg

ger på) . 

Makt som effekt kan exemplifieras med French & Raven (1959) m fl (exem

pelvis Hinings, L R, 1974). Deras "bases of power" delar in makt efter 

grunderna för makt. De olika typerna bygger på skilda belönings- och 

straffmekanismer eller med andra ord olika förutsättningar för sam

tycke ("compliance"). 

Makt som förklaring - determinand kan,t ex exemplifieras med Katz & 

Kahns (1966) definition: "It is the capacity to exert influence" 

(s 220). 

Makt som effekt, av underliggande variabler kan enligt French & Ravens 

(1959) schema indelas efter om den bygger på: 

- möjligheter till belöning ->• reward power 

- möjligheter till straff -> coercive power 

- internaliserade normer/värden -* legitimate power 

- identifikation -> referent power 

- tilltro till kunskap expert power 

De underliggande variabler som ger makt enligt denna formulering kan 

delas upp på en annan ledd. De kan emanera från en individ eller grupp 

och/eller från en understödjande struktur. Så kan t ex möjligheterna 

till belöning i en organisation vara förbehållna vissa roller (se t ex 

Katz, D & Kahn R L, 1966, som säger att ett av organisationsstrukturens 

främsta syften är att vara just ett "mönster" för belönings- och straff

strukturen) . Identifikation är ett exempel på en reaktion som ofta ut

går från en individ, t ex idolhärmning, det är inte ovanligt å andra 

sidan att identifikationen snarare är mer en roll, t ex som VD. 
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Om man ser på en relation mellan två individer kan med detta synsätt 

A:s makt över B, bero dels på A:s individuella möjligheter till sank

tioner och påverkan, dels på A:s möjligheter att använda sig av t ex en 

organisation. French & Raven (1959) diskuterar detta i termer av olika 

maktområden ("power ranges") dvs att makt alltid gäller i vissa avseen

den så att området för makt måste specificeras. 

Hickson (1971) ser makt som effekt av graden av kontroll över 

"strategic contingencies"."'" Dessa är för avdelningar: 

"- high centrality of workflow 

- low substitutability of activities 

- high uncertainty of inputs 

- high effectiveness of coping" (s 223) 

control 

Detta resonemang, empiriskt belagt av t ex Hinings (1974), bygger till 

stora delar på Croziers (1971) fallstudier där han visar vikten av 

att kunna behärska kritiska resurser/aktiviteter för organisationen. 

Hall (1972) tar i sin genomgång av begreppet makt - som främst riktar 

sig mot synsättet att makt påverkar organisationen (dvs makt som deter-

minand) - inte ställning till vad som ger makt. Följande citat ger dock 

en glimt av vad som kan påverka: 

"The nature of the personell of the organization, its task, and the 
general technological-environmental conditions appear to be the key 
determinants of the form of power most appropriate for various kinds 
of organizations" (s 235). 

Cartwrigth (1959) säger (s 218-219) att makt (A:s över B) beror av A:s 

möjligheter att agera, fördelningen av resurser mellan A och B, B:s 

motiv och slutligen B:s kognitionsmönster. 

Dessa exempel torde räcka - de som flitigast kommit till användning 

synes vara French & Raven (1959), Crozier (1971) och Hickson m fl 

(1971). 

1. Strategiska förhållanden/omständigheter. 
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Makt som determinand är uppenbarligen det förhärskande synsättet. 

Cartwright (1959) anser t ex att makt som begrepp är viktigt vid studier 

av ledarskap och sociala roller, kommunikationer, relationer mellan in

divider och grupper och vid studier av sociala anpassningsmekanismer -

dvs snart sagt allting. Etzioni (1969) gör en indelning av makt efter 

belönings/bestraffningsmekanismerna. Han talar om "coercive, remunerati

ve och normative power" (motsvarar närmast "coercive", "reward" resp 

"referent power" enligt Frenc & Raven, 1959). Med denna indelning som 

grund använder han makt som svarande mot typ av organisation i termer 

av mål, kommunikationsmönster, integrationsmekanismer etc. Etzioni 

(1969) bygger helt på en analys av samtycke-maktmönster ("compliance-

power patterns") och deras samvariation med andra begrepp. 

Ett annat sätt att beskriva makt är "as a generalized symbolic medium 

operating in the processes of social interaction..." (s 279). Makt ses 
2 •• 

som ett "media" liknande pengar. Aven detta synsätt kan inordnas un

der kategorin "makt som determinand" eftersom makt används för vissa 

syften. 

För att sammanfatta ovanstående så kan den rådande uppfattningen om 

makt förenklat karaktäriseras som en bild av en "black box" där makt 

endera beskrivs genom det som är input (makt som effekt) eller genom 

output (makt som determinand) eller genom en bild av, operationellt 

definierad, maktstruktur, (Jmf Cleggs, S, 1975, "ytstruktur"). 

11. 1.2.4 VLbkutAAsLon ksvlng ma ktb^gKtpp^t 

En av anledningarna till denna "black-box"-bild verkar vara den mång

fald av begrepp som finns i sammanhanget (t ex auktoritet, kontroll 

etc). Olika författare "glider" med begreppen och därför försvåras en 

entydig begreppsutveckling, även inom ett och samma synsätt. En annan 

anledning kan vara att makt ofta definieras på ett föga operationellt 

1. Jfr March, J G (1966) kritik av att använda makt som en residual i 
förklaringar. 

2. Jfr för övrigt Blaus tankegångar ref i avsnitt 11.1.1). 
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sätt, vilket inte påverkat mängden av operationaliseringar av närlig

gande fenomen - som påverkan ("influence"). Som exempel på en sådan 

definition kan Katz & Kahns (1966) nämnas: 

"Powers refers to potential actss rather than to transactions actually 
occurvng. " (s 220). 

Diskrepansen mellan en sådan teoretisk definition och mätningar av 

exempelvis formell makt kan naturligtvis lätt bli stora. 

Frågan om i vilka relationer makt kan uppstå får besvaras med: i alla 

från interpersonella till internationella. I de ovan refererade källor

na finns naturligtvis skillnader, så att de olika typologierna ofta till

delar interpersonella relationer en större andel av en sorts makt (som 

"expect power" i French & Ravens, 1959, schema) etc. Makt kan alltså 

även användas för karaktäristik av interorganisatoriska relationer. 

Det finns föga skrivet om hur en sådan relation, i makttermer, kan se 

ut i individ- och organisationstermer. Hur inverkar t ex individen på 

den specifika situationen när organisationer interagerar, stöds exem

pelvis .individen av organisationen eller ej? 

En annan fråga gäller, som nämnts, om makt har sin "spegelbild" i be

roende. Emerson (1962) talar om balanserade respektive icke balanserade 

makt-beroendeförhållanden. En relation mellan två enheter kan, med 

detta synsätt, beskrivas så att: 

A:s makt över B = B:s beroende av A och 

B: s makt över A, = A: s beroende av B 

Om A:s makt över B = B:s makt över A talar Emerson (1962) om en balan

serad relation. Avvikelser från detta blir intressanta för att studera 

hur balans sökes - blir således ett sätt att förklara förändringar i 

makt. 

Ett i någon mån avvikande synsätt finns i de fall där utgångspunkten 

är beroendeförhållandet. Knytningen mellan organisationer - och/eller 

delar av organisationer - ses här inte i termer av den makt enheterna 
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har gentemot varandra utan i stället av hur beroende enheterna är av 

varandra. Ofta kopplas beroendet till ett större system av organisatio

ner (t ex benämnt nätverk "network"). Aiken & Hage (1967) studerade 

beroende mellan organisationer. Som en förklaring till samarbete 

(= måttet på beroende) ges att resursknapphet leder till beroende. En 

liknande förklaring ger Pfeffer & Nowak (1976) som säger att en källa 

till organisatorisk osäkerhet är det ömsesidiga beroendet mellan orga

nisationer - i konflikter och samarbete. Mindlin & Aldrich (1975) me

nar att man kan se på interorganisatoriskt beroende på tre nivåer: mel

lan par av organisationer, mellan "focal organization" och deras 

"organizational set" samt mellan alla organisationer i ett nätverk. 

Makt kan, som nämnts, ses som ett överordnat begrepp som ger möjligheter 

till styrning. Beroendebegreppet motsvaras närmast i denna studie av en 

del av resultatet av osäkerhet. Eftersom uppfattningen om osäkerheten är 

perceptionsberoende är inte nödvändigtvis A:s makt över B = B:s beroende 

av A. Det kan vara så, men utan att veta hur individerna uppfattar si

tuationen kan en sådan slutsats ej dras."'" 

Den tidsmässiga aspekten - dvs om makt är en oföränderlig storhet i en 

given relation ges på samma sätt genom inställningen att perceptionen 

av makt är det väsentliga. T ex byts individer ut i organisationer vil

ket medför att en del av relationen mellan organisationer förändras. Då 

kan inte heller maktrelationen kvarstå oförändrad, om man tillskriver in

dividen någon betydelse. Till viss del gäller troligen Halls (1972) ar

gument att förändringar i makt sker gradvis och att vid en given tid

punkt kan makt betraktas som ett nollsummespel i en organisation: 

"Power acts are carried out within a fixed-amount framework. It is the 
framework that is altered over time" (s 232). 

Anledningen till att inte helt acceptera en sådan ståndpunkt är att 

den inte skiljer på faktiska och formella strukturer. Den struktur, 

"framework", som Hall åsyftar är organisations- snarare än individcen-

trerad, vilket lätt medför att trögheten Överskattas (se även kap 12) -

1. Jmf för övrigt Dahls (1957) ståndpunkt. 
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individers agerande inom en överordnad struktur kan mycket väl tankas 

påverka den totala makten utan att en överordnad struktur ändras. 

Annorlunda uttryckt kan ovanstående formuleras så att maktstrukturen 

anses spegla ett system i vila/balans. Systemet är statiskt och/eller 

trögrörligt. Mitt argument är då att det ofta är strukturen som är i 

balans, inte systemet i sig. En maktstruktur utesluter de icke-statiska 

maktprocesserna. Strukturen är viktig i och med att den skapar ramar 

för de processer som försiggår men den är inte automatiskt styrande av 

dessa processer (se för övrigt kapitel 12). 

Slutligen bör betonas att stora likheter finns mellan utbytesteorierna 

och teorier om relationer i ett maktperspektiv. Utbytessynsättet är vi

dare i den bemärkelsen att det så att säga tar med alla aspekter på en 

relation. Makt som karaktäristik kan t ex inordnas som en sådan aspekt. 

Schmidt & Kochan (1977) ser en skiljelinje mellan utbytes- och makt/ 

beroendeteorier. De förra bygger på samarbete och samförstånd, de senare 

på konflikt och förhandling. De hävdar att interorganisatoriska rela

tioner oftast innehåller båda typerna - samtidigt. 

11.7.3 RoJtatLoneA inom "organizational &&&>" ock "organizational 
networks " 

En av de tidigaste och vanligast förekommande formuleringarna om "orga

nization-sets" är Evans (1966). En "focal" organisations relationer 

till omgivningen kan ses som relationer i ett "set" av organisationer. 

Organisationsset kan delas upp t ex i input- och outputsets. Frågor som 

behandlas är bl a överlappning mellan olika "set", storlek på "sets" 

osv. 

Skillnaden mellan detta synsätt och att betrakta organisationer som de

lar i ett nätverk (network) uttrycks av Benson (1975) . 
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"The interorganizationel network is treated here as an emergent 
phenomenon, delineating a kind of analysis with distinctive features 
and oonoerns. The network,..has characteristics which are objects of 
investigation in their own right" (s 230). 

Nätverkssynsättet skiljer sig inte nämnvärt från de tidigare refererade 

synsätten. Så säger t ex Benson att auktoritet"'" och pengar är de väsent

ligaste resurserna i ett nätverk. Han har också en diskussion av makt i 

nätverk som till stor del liknar den tidigare redovisade. Tanken om 

jämvikt inom nätverk finns också. Nätverkets omgivning anses vara rele

vant om den påverkar mängden av auktoritet och pengar i nätverket och/ 

eller fördelningen av makt inom nätverket. 

Nätverkstanken har kritiserats, bl a av Crozier & Thoenig (1976), för 

att den inte tar hänsyn till att nätverket i sig har effekter och 

karaktäristika förutom de som direkt kan härledas till de ingående 

organisationerna. Istället förespråkas en spelansats där, i ett system 

av organisationer, både individuella spel och ett kollektivt spel (skilt 

från de individuella spelen) förekommer. Maktrelationerna är de väsent

liga och Crozier & Thoenig (1976) förespråkar en ansats som undersöker 

strategier för maktspel framför t ex strukturella ansatser. Dessutom ser 

de ingen principiell skillnad mellan att studera intra- och interorgani-

satoriska förhållanden i dessa termer: 

"interorganizational systems and single organizations are both more or 
less stable and structured networks of social and human relationships" 
(s 562). 

11.1.4 Sa mmanfattning - noZajbionoA l òyòtmpzhApeJdtÀv 

I avsnitt 11.4 kommer min egen ståndpunkt att föras fram, även om den 

till viss del framkommit i ovanstående resonemang. Anledningen till att 

inte göra ett personligt val här är att alternativt synsätt, nämligen 

ett aktörssynsätt, kan övervägas. Sammanfattningsvis kan utbytesteori

erna sägas betona relationen i sig, medan maktteorierna ofta riktar in

tresset mot de inblandade aktörerna, även om skillnaderna är små mellan 

1. Gäller främst politiska organisationer. 
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enskilda framställningar inom de olika skolorna. Nätverks- och set

tankegångarna får nog snarast betraktas som "nya" sätt att formulera 

gamla systemföreställningar. 

11.2 SyAteméynbätteÄ - anatyA ock kAltlk 

Under försöken att vidareutveckla modellen aktualiserades flera frågor 

kring systemsynsättets relevans för en utvecklad teori. De viktigaste 

var frågor om systemsynsättets förenlighet med: 

- ett "mellanorganisatoriskt" ->• hu r def systemets gränser 
perspektiv 

- värderingar hur def systemets innehåll 

- processer •* hur def systemets innehåll 

- upplevelsedata kan de def i ett system 

Den första frågan gäller om systemsynen har relevans även vid studier 

av interorganisatoriska förhållanden och följdfrågan blir då: hur de

finieras ett system? Från empirin framgick att värderingar och proces

ser var centrala. Frågor som rör icke-fysiska förhållanden och andra 

aspekter än de strukturella måste kunna hanteras i den utvecklade model

len. Dvs kan ett system innehålla icke-fysiska element? Den traditio

nella systemsynen trycker inte på den typen av förhållanden. Slutligen 

måste ställning tas till möjligheterna att hantera upplevelsedata i ett 

systemsynsätt. 

11.2.1 Syò temavgAànò ning 

I kapitel 3 angavs att organisatoriska förhållanden delas in i sådana 

som berör organisationen och dess interna funktion och sådana som har 

sin grund utanför organisationen. Sedan kan sambandet mellan externa och 

interna faktorer studeras, till exempel samband miljö - organisations

variabler. Uppdelningen i interna/externa förhållanden görs i organisa

tionstermer, dvs internt i organisationen - externt i förhållande till 

organisationen. Detta beskrivningssätt har klar relevans framför allt om 

man ser interna strukturella förhållanden som ett sätt att uppnå en 

högre grad av rationalitet. 
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Emellertid förklarar inte den ensida, förenklade bilden av organisa

tioner som instrument för måluppfyllelse hur organisationer fungerar 
(se t ex Silverman, D, 1976, s 66-69). Många har också vidgat synsättet 

från det snävt rationalistiska. 

I samband med indelningen av organisationsinterna respektive externa 

förhållanden bör frågan om systemavgränsning tas upp. Anledningen är 

att system oftast definieras i organisationstermer exempelvis före

tagssystem. Systemavgränsningen medför då att de i företaget ingående 

förhållandena är interna, resten externa. Möjligheterna att göra en 

systemavgränsning försvåras av att organisationerna ses som öppna system, 

där interaktioner med omgivningen är vanliga och viktiga. Gränsdragnings

problemen underlättas knappast av att ett öppet systems gränser kan 

variera - expansion, utbyte av individer etc. 

En avgränsning av systemen enligt ovan ger ett miljö/systemsynsätt som 

betonar organisationernas roll som "självständiga" subjekt - reifika-

tion/personifiering. Om istället systemen ses som målorienterade enhe

ter bör avgränsning ske till de relationer och komponenter som arbetar/ 

verkar för detta syfte. Detta följer av ståndpunkten att systemsynsättet 

ger en hjälp att strukturera modeller och uppfattningar om verkligheten. 

Systemsynsätten implicerar att verkligheten inte enbart analyseras i 

termer av ett-till-ett samband utan i termer av mångfacetterade beroen

de- och orsaksförhållanden. 

Vissa delar av verkligheten har ett intensivare utbyte inbördes än and

ra delar - man kan se koncentrationer av relationer och komponenter. 

Dessa koncentrationer kan beskrivas i systemtermer. Interaktionerna kan 

vara fler och viktigare över organisationsgränserna än inom organisatio

nen. Avgränsningen av systemen blir beroende av vilken typ av utbytesre

lationer och komponenter vi är intresserade av. Är intresset t ex riktat 

mot frågor om organisationsstrukturer och/eller de fysiska flödena i 

en organisation kan en avgränsning i termer av individer och avdelning

ar vara adekvat. 
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En uppdelning som förutsätter en systemavgränsning efter organisations

gränser är inte en nödvändighet - det finns ingenting i systemteorin 

som motsäger en annan indelning. 

En sista anmärkning är att vid ett mer processorienterat synsätt för

lorar indelningen i extern-intern en del av sitt värde. Uppmärksamheten 

riktas ju här mot skeenden snarare än mot strukturer, eller annorlunda 

uttryckt,tyngdpunkten förskjuts från studier i rums- till studier i 

tidsperspektiv. 

Om t ex makt studeras och ses som en strukturellt bestämd egenskap så 

att innehavare av olika roller har formell makt kan en indelning i 

extern/intern vara till hjälp. När istället makt som en social relation 

eller som en process ska studeras förlorar intern/extern uppdelningen 

mycket av sin funktion. En process eller relation löper naturligt över 

"organisationsgränser" och det är vid studium av processer, primärt, 

oväsentligt om processen är intern eller extern sett ur en organisa

tions synvinkel. Vissa led i processen är ur organisationens synpunkt 

intern - ur andras synpunkt extern. Vid studier av ett sådant fenomen är 

så att säga hela processen intern i den bemärkelsen att bara de för

hållanden som har relevans för makt beaktas. En koppling finns till de 

organisatoriskt bestämda strukturerna. Denna koppling består i att pro

cesser inom och mellan organisationer interagerar med andra, likartade 

och helt skilda, processer. 

77.2.2 SyòtmttA sinnzkått 

En systembeskrivning blir alltså meningslös om man inte talar om vilka 

relationer/vilken typ av samband som konstituerar systemen. Ta t ex en 

systembeskrivning som säger att en organisation är ett system med indi

vider och avdelningar som komponenter, relationerna mellan dessa är det 

utbyte de har av varandra i form av deltagande i samma tillverkningspro

cess, som förmedlare av information etc. Ett sådant organisationssystem 

är sedan öppet eftersom det mottar information och resurser från omgiv

ningen och avlämnar information och resurser till omgivningen. I prak-
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tiken avgränsar man sig ofta till just denna fysiska hantering av 

resurser (information, monetära resurser). 

Det är helt uppenbart att antalet övriga relationer mellan systemets 

komponenter och dess omgivning, liksom de "interna" relationerna, är i 

stort sett oändligt. Som exempel kan tas så enkla förhållanden som att 

de anställda har familj, deltar i andra organisationer, har sociala re

lationer i arbetet osv. Sålunda är en traditionell ekonomisk/teknisk 

komponentbeskrivning ofullständig om man inte klart specificerar syf

tet med beskrivningen. Katz & Kahn (1966) har en systemsyn som kan 

sägas skilja sig från "common-sense" uppfattningen. Deras syn visas 

t ex av följande citat: 

"We defined the Organization as an open social system3 distinguished 
from other open systems in that it is a structure of events or human 
acts3 rather than of physical components. An array of such acts inten
ded for performance by an individual we defined as a role^ and the 
organization is therefore a system of roles"' (s 199). 

Ovanstående faktorer visar att systemsynen kräver att man gör klart för 

sig vilka typer av relationer som utgör systemets kärna. Med detta som 

utgångspunkt blir risken mindre att automatiskt se komponenter som fy

siska objekt. 

Relationerna och komponenterna ger en beskrivning av systemets flöden. 

Ständigt finns i verkligheten ett stort antal flöden av materiell och 

icke-materiell art. Systemet för styrning t ex kan då beskrivas som de 

komponenter och relationer som deltar i ett omformande av exempelvis 

order, resurser och värderingar. 

Man kan också se system i flera dimensioner på samma organisation - vid 

sidan av det fysiska systemet finns bl a ett social system och ett tek

niskt system. Inget av systemen bör ses som det ena överordnat det andra 

Om systemet för styrning tas som utgångspunkt så kan samtidigt ett fy

siskt system med organisationer och individer finnas. Detta system fun

gerar då som "bärare" av systemet för styrning, som inte bör kallas för 

ett delsystem, ty dess karaktär är inte sådan att systemet för styrning 
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är överordnat. Anledningen är att det fysiska systemet definieras uti

från förhållanden som till stor del inte har med systemet för styrning 

att göra. Återigen bör det betonas att komponenter inte nödvändigtvis 

måste vara av fysisk art. Ett studieobjekt kan ingå i flera, samtidigt 

gällande, system även om olika aspekter kommer fram i de olika systemen. 

Av detta följer att systemsynen i sig inte förutsätter att processer och 

värderingar negligeras - det är en fråga om hur systemen definieras. 

Risken finns dock uppenbarligen att system bara identifieras där de fy

siskt är lätta att upptäcka, även om det vid beskrivning av sociala fe

nomen, som organiserad verksamhet och/eller processer, är tveksamt om 

systemen verkligen bör beskrivas som de konkreta företagen etc. 

Om man studerar processer - framför allt mellan organisationer men även 

inom dessa - låser man synsättet vid strukturresonemang i snäv bemärkel

se om man koncentrerar sig på den fysiska organisationen. Processer.löper 

tvärs genom organisationer, där de värden och resurser som passerar om

formas och förändras. Individerna i organisationer fungerar därmed som 

media i en process. (Weick, K E, 1969). 

Individernas upplevelse av värden och faktiska förhållanden är väsent

liga eftersom det är individer som så att säga handhar processerna. 

Med ovanstående synsätt på system finns det inget som hindrar personliga 

upplevelsedata som "fakta" i ett systemperspektiv. 

77.3 OKQayUMoutiovLQAò KolatioYiVi - 2ÂX aktöju>p&u>p&k£lv 

Av föregående avsnitt framgick att systemsynsättet är en "vid" para

digm, snart sagt allting kan beskrivas som system (systemsynsättet är i 

sig en metateori - dvs en teori för teorier). Finns det då inte andra 

synsätt som kan hantera de krav som ställdes från empirin? Kraven ledde 

till en genomgång av ett alternativt synsätt, aktörssynsättet, vilket 

tas upp till behandling, varefter ett antal alternativa sätt att beskri

va relationer refereras och analyseras. 
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11.3.1 SyòtomòyyiAcutt - aktösu&yyiAcutt 

Silverman (1976) gör en indelning i systemsynsätt respektive aktörs

synsätt. Uppdelningen är gjord främst utifrån teoretiska grunder (jirif 

Arbnor, I - Bjerkes, B, 1977, indelning). Som en kortfattad karaktäri-

stik av de båda synsätten sägs att uttalandets: Society makes Man gäl

ler för systemsynsättet medan aktörssynsättet innebär att Man makes 

Society. Enligt Silverman ligger också systemsynsättet närmare en har

moni - än en konfliktmodell och skulle sålunda undvika frågor som rör makt 

och auktoritet. Synsätten är inte oförenliga så att det ena utesluter 

det andra. I stället är de så att säga två sidor av samma sak. Det som 

skiljer de båda synsätten åt är att aktörssynsättet ser på hur hand

lingar uppstår och påverkar strukturer istället för att utgå från att 

handlingarna styrs av rådande strukturer. 

Skillnaden i synen på beteenden är enligt Silverman (1976) att system

synsättet betraktar aktören som ett föremål, dvs de reagerar på ett be

stämt sätt på stimuli från omgivningen. Ett aktörssynsätt å andra sidan 

betonar att aktören tolkar stimuli, de har ingen mening förrän aktören 

tolkar dem. Olika aktörer - eller samma aktör i olika situationer -

kan tolka ett "objektivt sett" identiskt stimuli på helt olika sätt. 

De situationsspecifika krav som ställs på individer när de ska inter-

agera betonas liksom komplexiteten i beteenden och bakomliggande motiv. 

Dessutom utmärks aktörssynsättet av att hela situationen är grundvalen 

för en aktörs handlande. Samhället och kulturen är basen varur indivi

der hämtar underlag för att tolka situationer, dvs ge mening åt händel

ser och företeelser. Aktörernas rollbeteende är en lika nödvändig förut

sättning som de allmänt accepterade normerna och värdena - utan en ak

törs tolkning skulle normer inte ha någon mening. 

Aktörernas agerande förändrar gradvis normer och värden i samhället 

(härav uttalandet Man makes Society). Förändringar kan ske på grund av 

att rolltolkningar o dyl inte är fullständigt givna - det finns ett ut

rymme för den egna personligheten att påverka rollgestaltningen. 
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Personligen ser jag ingen nödvändig motsättning mellan system- och 

aktörssynsättet på dessa punkter. Möjligen finns det större risker att 

ett systemperspektiv betonar helheten på bekostnad av individen, att 

därmed också strukturella faktorer överbetonas, att ett en-aktörsperspek

tiv anläggs samt att en statisk syn på organisationer blir rådande. 

Å andra sidan kan man med en aktörsorientering löpa risken att överbe

tona situationsspecifika faktorer, att "stanna" på individnivå - bara 

övergången till smågruppsnivå är nog så problematisk - samt att få för

klaringar och beskrivningar som ej är giltiga i mer än ett enstaka 

fall. 

Det viktigaste är dock att inte negligera den andra delen, dvs att i 

systembeskrivningar glömma aktören och att i aktörssynsättet bortse 

från övergripande strukturer. 

Silverman (1976) betonar också att: 

"'The action approach3 while it involves some metatheoretical assump
tions... j can most usefully be seen as a method of analysis rather t^an 
a theory" (s 222). 

Fenomen/handlingar måste studeras empiriskt utifrån aktörens synvinkel 

men aktörens subjektiva tolkning måste sättas in i ett större samman

hang för att möjliggöra förklaringar. 

Om en snabb karaktäristik av alternativen till systemsynsättet ska 

göras, kommer begrepp som process3 aktör3 konflikt och upplevelse att 

vara centrala. 

7 7.3.2 RqJUuLLoviqa l oJX pioc&Aò-/aktönAotUzntoAcut òyviòcM 

Silverman (1976) visar på områden där aktörssynsättet är lämpligt, 

bl a beteende inom organisationer. Detta formas enligt följande figur: 
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Organizational 
role-system 

(2) 

Institutionalized 
stock of knowledge 
outside organization 

(1) 

i 
Actor1s varying 
invo1vement s, end s 
and definition of 
the situation 

(3) 

ion 

Figur 11. Beteende inom organisationer 

Silverman, D, 1976, s 151. 

Aktören påverkas alltså dels av externt formade värderingar, dels av 

organisationens rollsystem - i detta anges även ramarna för typ av 

makt etc som kan användas. Ro11systemet ger: 

"The rules of the game which all groups tend to accept for the time 
being" (s 152). 

Aktörerna accepterar reglerna på grund av de fördelar de kan få i 

organisationen eller på grund av att de inte anser sig kunna ändra reg

lerna. Silverman (1976) betonar slutligen att organisationer inte en

bart får ses som maktsystem. Det är också viktigt att notera att all 

påverkan är dubbelriktad så att rollsystemet kan ändras av aktörerna. 

Angreppssättet på interaktion sammanfattas genom följande citat: 

. . a  continous process of definition and redefinition through the 
motivated interaction of menn 

En annan som kritiskt granskat organisationsteorin är Krupp (1961). 

Hans främsta kritik mot harmonimodellen är att den ger en alltför för

enklad bild av verkligheten: 

"Organization theoryhoweverstresses the integrating aspects of busi
ness organization3 a perspective which is necessarily one-sided. But or
ganization is an expression of solidarity within the organized groupj 
and ... an expression of a lack of solidarity with those outside the 
organization" (s 169). 
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Intressemotsättningar tonas alltså ned men organisationer kan också 

ses som en "mötesplats" för intressegrupper eller som konfliktfyllda 

system. Organisationsstruktur kan ses som ett resultat av dessa kon

fliktprocesser (t ex ett sätt att lösa dem) snarare än som ett resul

tat av ledningens försök att uppnå maximal måluppfyllelse. Med en dyna

misk syn på hur strukturer uppstår bör strukturen också ändras när 

t ex konflikternas innehåll och omfång förändras istället för att struk

turen ska ses som helt beroende av statiska egenskaper. 

Krupp (1961) har en systemsyn på så sätt att han betonar helheten - och 

de övergripande processerna - framför delarna. Det han anser vara nödvän

digt att föra in i existerande teorier är de "negativa" effekterna av 

grupp- och organisationsstrukturer. 

Inom området som studerar maktförhållanden finns många olika alternativ 

till den traditionella bilden av hur makt kan beskrivas. Ofta har dessa 

beskrivningar sin grund i en förståelseinriktning och/eller ett aktörs

synsätt. En av dem som har en mer radikal syn på makt är Lukes (1974). 

Han gör en "trestegsanalys" av hur begreppet makt har använts/kan an

vändas. De två första alternativen "one- and two-dimensional views of 

power" står för vanligaste formuleringarna av makt. Lukes (1974) kriti

serar dessa eftersom de: 

- koncentrerar sig alltför mycket på individuell makt. Även kollek

tiv kan agera utan att någon specifik individs beteende kan ur

skiljas. Dessutom är aktörerna beroende av organisationens utform

ning etc. 

- associerar makt med reella, observerbara konflikter i alltför hög 

utsträckning. En beskrivning/förklaring av makt som bara antar att 

makt utövas i konflikter är otillräcklig - makt kan medföra att 

konflikt aldrig uppstår (exempelvis genom påverkan av värdering

ar) 

- antar att makt bara existerar när missnöje finns - makt kan också 

vara att förebygga missnöje. 
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Med dessa invändningar som grund formar Lukes (1974): 

"the three-dimensional view of power involves a thorough-going critique 
of the behavioural focus of the first two views as too individualistic 
and allows for consideration of the many ways in which potential issues 
are kept out of politics3 whether through the operation of social forces 
and institutional practices or through individual's decisions. Thiss 
moreoverj can occur in the absence of actual, observable conflict..." 
(s 24). 

Lukes (1974) framställning betonar att makt kan användas som begrepp på 

individ-, grupp- och organisationsnivåer. Makt ses som en egenskap som 

kan uppstå i vitt skilda typer av situationer. Formuleringen utgör en 

utvidgning av andra synsätt, och är knappast väsensskild från dessa. 

En som anser sig ha ett avvikande synsätt är Clegg (1975). Han kriti

serar modern organisationsteori utifrån hur den ser på makt. Huvudargu

mentet är att den bara behandlar "the surface concept of power" (s 153) 

och inte tar hänsyn till hur makt underbyggs av regler och dominansför

hållanden. 

Organisationsteori tenderar också att se makt som något som följer av 

position (i organisation t ex) snarare än som något som möjliggör för

ändrade positioner. Cleggs (1975) ser dominans ("domination") som en 

strukturell egenskap och regler("rules") som ett sätt för individer 

att tolka en situation. Med dominansmönster och regler mer eller mindre 

givna kommer makt in i bilden. På traditionellt aktörssätt kan naturligt

vis makt påverka regler och dominans. Clegg anser också att det är av 

föga värde att mäta en enskild individs makt och att makt utövas när en 

aktör söker få sin tolkning att bli bestämmande (s 155). 
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Struktur Begrepp Område 

Surface 
structure 

Outcome 
•> Power ^ Exchanges^"* of issues 

r 1 Î Deep 
structure Rules ) Rationality 

î t î 
Form of life -> Domination ^ Economic activity 

Figur 12. Makt, regler och dominans 

Cleggs, S, 1975, s 78 (del) 

Maktstrukturen i en organisation uppstår alltså på grund av regler och 

dominansmönster. Makt kommer till synes i utbytesrelationer. Dessa 

relationer påverkas även av t ex rationalitetsregler som ligger som en 

bakomliggande struktur vid varje utbytesrelation. Som framgår utgör 

Cleggs (1975) studie en del i en aktörstradition. 

7 7 .4  li at av òynbdtt - &gm òtdndpunkt 

Den relativt ingående beskrivningen av hur relationer hanteras dels 

inom systemsynsättet dels inom ett mer aktörsorienterat synsätt moti

veras av att relationer är kärnan i den utvidgade föreställningsramen. 

Genom att studera hur relationer kan beskrivas visas på alternativa sätt 

att utveckla en modell. I kapitel 11 har framlagts och analyserats före

ställningar av betydelse för vidareutvecklingen av modellen. Sålunda 

har: 

- basen lagts för förståelse av viktiga begrepp, främst makt och 

relationer, men även andra som t ex styrning och osäkerhet 

- grunden lagts för ett synsätt på strukturer/processer 

- frågor kring harmoni/konflikt belysts. 

I kapitel 12 och 13 leder genomgången till en egen syntes av materialet 

- i form av en modell. 
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Beträffande val mellan system- och aktörssynsätt är min uppfattning den 

att en stor del av skillnaderna mellan de två synsätten ligger i var 

man lägger tyngdpunkten i resonemanget, exempelvis individ eller orga

nisation. 

Överhuvud taget är det svårt att dra gränslinjer mellan olika "skolor" 

eftersom samma begreppsapparat kan användas och ytligt sett hänföra ar

betet till exempelvis aktörssynsättet. Begreppens teoretiska och empi

riska innebörd är sedan kanske sådan att arbetet lika gärna kan hän

föras till någon annan skolbildning. 

Systemsynsättet har i mitt tycke fördelen att det betonar att verklig

heten uppdelas i "koncentrationer" som har inbördes mer relationer - åt

minstone i någon dimension - än med andra element utanför koncentratio

nen. Aktörssynsättet medger också att fasta mönster kan finnas i verk

ligheten men man betonar här att dessa mönster inte skulle komma till 

synes utan att aktörerna spelade de roller som mönstren implicerar. 

Jag gör här samma avvägning som Arbnor-Bergkvist (1975), nämligen att 

ta fasta på upplevelser hos aktörer inom en systemsyn. Eftersom jag an

lägger ett "utifrån-inifrån" perspektiv med helhetssyn kan relationerna 

övergripande beskrivas i systemsynsättet. Med Silverman (1976) vill jag 

hävda att systemsynen är en meta-teori, och inom den kan aktörsperspektiv 

mycket väl platsa. Även Arbnor-Bjerke (1977) är inne på sådana tanke

gångar när de talar om att undersöka ett område via en annan paradigm 

än den som verkligheten beskrivs i. 

7 7.5 Styrning 6 om ^pzcJjil^aUi 

Styrning ser jag som en speciell slags relation - där makt måste vara 

en betydelsefull komponent. En styrrelation implicerar ojämlikhet i 

relationen. Denna ojämlikhet bereder vägen för konflikter, maktspel 

m m - där styrd enhet kan hitta vägar till en mer jämlik relation. Ten

densen torde dock vara att relationer av typ styrning är mer rörliga än 

andra, "balanserade" relationer. 
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"Systemet för styrning" betraktas här som ett system där komplexitet är 

ett grundläggande fenomen. För att genomföra styrningen måste aktören 

ha möjlighet att hantera den osäkerhet som uppstår på grund av komplexi

teten. Komplexitet inverkar på olika nivåer, jag vill här ta fram situa

tions- och organisationsnivåerna. Den upplevda komplexiteten uppstår och 

hanteras i enskilda situationer och på organisatorisk nivå. Maktförhål

landen är centrala i denna komplexitetshantering. 

Detta resonemang utvidgas i kapitel 12 där nïvàer diskuteras - frågor om 

struktur/processers betydelse och individ kontra organisation - och i 

kapitel 13 där en modell med en spelansats presenteras. 
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7 2. STRUKTURER OCH PROCESSER 

I föregående kapitel har ramarna för systemsynsättet och alternativa 

synsätt lagts fram. Dessutom behandlades relationer mellan organisa

tioner, däribland sådana som kan betraktas som styrning. Frågor kring i 

vilka dimensioner organisatoriska förhållanden ska beskrivas tas upp 

här. Två, för den utvecklade modellen centrala, aspekter, belyses. 

Frågorna, som är starkt relaterade, är dels hur begreppen struktur/ 

process förhåller sig till varandra dels om man kan särskilja individers 

respektive organisationers beteende. Detta var också två av de krav som 

tidigare angavs. 

Systemsynsättet tenderar, som nämnts, att betona övergripande struk

turers betydelse på bekostnad av de pågående processerna. Aktörssynsät

tet kan i viss mån å andra sidan angripas för att ta för litet hänsyn 

till de strukturer som formar betingelserna för aktörernas beteenden. 

Som framhölls tidigare medger dock båda synsättens företrädare i all

mänhet att strukturer respektive processer också är viktiga men att 

betoningen bör ligga på endera sidan. I följande framställning disku

teras struktur/processbegreppen utifrån den ståndpunkt som angavs i 

11.4. 

7 2.7 St/iuktuA/pfioceAò - någia böutX att använda be.gfi£ppm 

Begreppet struktur ger uttryck för förhållanden som ligger fast i 

någon bemärkelse (t ex tidsmässigt) och/eller anger ett sammanhang» 

medan begreppet process står för ett skeende av något slag. 

I ett systemperspektiv ger strukturen en bild av komponenterna och av 

relationerna samt hur de förhåller sig till varandra. Processerna är 

hur strukturella element samverkar för att nå det för systemet gällande 

syftet. 

Användningen av begreppen varierar men som exempel kan nämnas Halls 
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(1972) diskussion där han gör en genomgång av användningen av begrep

pen i organisationssammanhang. Han menar att struktur bast kan uttryckas 

med byråkrati ("bureaucracy") som ses som ett kontinuerligt begrepp, 

det är också mångdimensionellt - innehåller t ex formaliseringsgrad 

och arbetsfördelning -, och de ingående faktorerna kan variera oberoen

de av varandra. Hall (1972) ansluter sig till den traditionella system

synen på organisationer där strukturer och processer ses som resultat 

av en avvägning mellan teknologins krav och kraven från den omgivande 

miljön. Karaktäristiskt är också att förhållandevis litet uppmärksamhet 

ägnas en diskussion kring begreppet process - i ett kort stycke nämns 

några exempel på processer (bl a beslutsfattande, interaktionsmönster 

och kommunikationer). Diskussionen om strukturer är betydligt mer ingå

ende (Hall, R H, 1972, spec s 66 ff). I framställningen finns emeller

tid en öppenhet inför valet av beskrivning som inte alls utesluter möj

ligheterna att poängtera processernas roll i organisationer. 

Blau (1964), vars arbete diskuterades tidigare, menar att strukturbe

greppet har fyra delar: 

"integration, differentiation, organization and opposition. The first 
two emerge in the course of social transactions without any eccplicit 
design, whereas the last two are the result of organized efforts focused 
on some collective objektives or ideals" (s 327). 

Även om Blaus (1964) definition bygger på en beskrivning av sociala 

strukturer i allmänhet, så kan synsättet även tillämpas på organisatio

ner. Jämfört med den mer "hårda" strukturbeskrivningen hos t ex Hall 

(1972) tas en "vidare" ståndpunkt fram, nämligen att strukturella fakto

rer även innefattar icke tangibla strukturer typ värderingsmönster. 

Stymne (1970) ger en annan karaktäristik av struktur och processbegrep

pen. Process är 

" . . . a  number of interrelated activities extended in time". 

Sambandet mellan strukturer (concrete structure och Value structure^) 

1. Jämför den i denna studie använda distinktionen mellan arbetsmässiga 
och värderingsmässiga faktorer. 
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och de organisatoriska processerna kan beskrivas i ett slags kretslopp 

där strukturer - processer - omgivning influerar varandra. Stymne 

(1970) betonar processer och värden vilket inte hindrar att effekti

vitetskraven starkt understryks. 

Utan att överdriva kan dessa tre exempel inrangeras i en slags funk

tionalistisk tradition - även om studier har valts, där en nyanserad 

bild av organisationer som system ges. Alternativa, eller snarare ut

vidgade, synsätt finns även i förlängningen av ett systemperspektiv. 

Som ett exempel på detta ståt Weicks (1969) synsätt. 

Synen på vad organisationer är framgår av följande citat: 

"... there are processes which create, maintain, and dissolve social 
collectivities, (that) these processes constitute the work of organi
zing , and (that) the ways in which these processes are continuously 
executed are the organization. The same processes operate through a 
variety of media... but they remain basically the same processes. Their 
appearance may change but their workings do not" (s 1). 

Weick (1969) betonar alltså processer - det ständiga flödet - snarare 

än strukturer. Med ett sådant angreppssätt nedtonas betydelsen av den 

fysiska organisationsutformningen. Därmed inte sagt att Weick (1969) 

utesluter betydelsen av organisationsstrukturen, vilken han beskriver 

som "...established by regular patterns of interlocked behaviors" (s 43). 

Sambandet mellan processer och strukturer uttrycks: 

"(This) dual emphasis on structure and process actually is unaviodable 
if one is to understand the working of an organization. An organiza
tion can be understood only in terms of the processes that are underway, 
or its organizing activitites, yet it is possible to see regularities 
in these activities... We observe either an ongoing process that appears 
"frozen" and steady because it is glimpsed only briefly, or we observe 
that the process is continuously changing if we watch for a longer 
span of time" (s 16). 

Weick (1969) menar också att det är processerna som ska sättas i fokus 

för intresset, att det är deras struktur som är studieobjektet 

"...The crucial events to be explained are processes, their structu
ring, modification, and dissolving". (s 16). 
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Ett liknande synsätt kring vad en struktur är finns hos Asplund (1973) 

som säger att strukturen är "överindividuell" dvs oberoende av indivi

der. Individerna fungerar istället som "bärare" av en kollektivt skapad 

struktur som till sin natur är anonym. 

72.2 Stnuktu/i/pioczAA - m ståndpunkt 

Min inställning ligger i linje med det synsätt som refererades enligt 

Weick (1969). Strukturer (i vid - även icke-fysisk - mening) torde ha 

en inverkan på de processer som försiggår - å andra sidan förändras de 

av processerna. En strukturell beskrivning ger en, visserligen statisk, 

bild av en verklighet. En sådan bild blir konserverande och ointressant 

om den utgör hela beskrivningen. Om den däremot används som en förut

sättning för processerna, påverkande och påverkad av dessa, fyller även 

en strukturell beskrivning sin plats. För att sedan "fylla i" struktu

rerna 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) . Detta utgör det första ste

get för en förståelse av processernas karaktär - en beskrivning av syste

met i strukturella termer. Med denna som grund kommer så det dynamiska 

perspektivet in: förståelse av de processer som genereras av och/eller 

genererar de tidigare nämnda strukturerna. En fara är där att beskriv

ningar av processer lätt stelnar till strukturella beskrivningar av rå

dande processer. 

Den ovan angivna synen på strukturer/processer är helt konsistent med 

synen på system som omvandlingsmekanisraer där input t ex kan vara en 

ström/process som sedan i systemet omvandlas och/eller omvandlar (syste

met) för att ge en output = ström/process. 

inf om värden, fakta 

(= INPUT) 

I inf om värden, fakta 

(= OUTPUT) (= SYSTEM) 



*- 155 -

Strukturella element kommer in på åtminstone två sätt: a. transforma-

tionen av värden och fakta sker via fysiska system och b. processerna 

kommer att struktureras efter hand (jfr Weick, K E 1969). Omvandling

en av värden och fakta inom systemet sker med existerande strukturer som 

grund - uppfattningen om värden eller fakta som dominerande för slutli

ga resultatet varierar: En "materialistisk" uppfattning ger att vär

den styrs av fakta, en "perceptuell" uppfattning ger att—fakta styrs 

av värden. 

Annorlunda uttryckt kan en strukturell dimension ses i samband mellan 

tillstånd i nuet, en annan över tiden i hur processerna sker. 

Relevansen av diskussioner kring struktur/process för den följande 

framställningen kan illustreras med ett citat från Weick (1969) som vi

sar syftet med en viss typ av processer: 

"Each process involved in organizing contains sets of interlocked be
haviors that may remove some equivocality from information that is 
fed into that process". 

7 2.3 S&iuk&isi/psiocoAò I fieJLcutloneA av typ Atyining 

Det synsätt på relationer samt på struktur/process som redovisats med

för att organisationens relationer ses som organisationsöverbryggande 

processer, dvs processer som löper över mer än en organisation. En av 

dessa är styrrelationen, vars karaktär utförligt behandlas i kapitel. 

13. Redan här ska dock några överväganden tas upp. 

Styrning ses som påverkande både strukturer och processer. Hänsyn måste 

tas dels till styrning som riktar sig mot hela organisationen (dvs fler

talet av p.reice§gefna), dels till styrning som riktar sig mot specifika 

fall efter§om hela relationen är av intresse. För en förståelse av tota

la §apii|>#l@t mtllan organisationer är det viktigt att se på dessa två 

flivlir, dels "situationsnivå", dels organisatorisk nivå. 

att utforma/utveckla strukturer som så att säga begränsar hand-
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lingsutrymmet för de pågående processerna kan styrningen påverka 

säkerheten i utfallet av processerna. Med en ökad strukturering följer 

dock även en mindre flexibilitet, t ex för att lösa oväntade problem. 

Denna dualism säkerhet-ofrihet är organisationens dilemma. Var ligger 

en "optimal" punkt? Följande sammanställning av begrepp visar motsätt

ningarna: 

-> integration differentiering 

struktur ~ process 

stabil " dynamisk 

organisation individ/situation 

enkel ~ komplex 

säker ~ osäker 

sluten ~ öppen 

harmoni ~ konflikt 

internt riktad " externt riktad 

Figur 13. Integration och differentiering 

Dessa begrepp står inte för enkla dikotomiseringar utan representerar 

istället ändpunkterna på kontinuerliga skalor. I ett systemperspektiv 

finns hos organisationer, liksom andra system, en dubbel strävan mot 

båda dessa ytterligheter samtidigt (se t ex Weick, K E 1969). 

Den vänstra uppsättningen representerar strävan mot säkerhet, den 

högra mot frihet. De ovan angivna dimensionerna är samvarierande, så 

att uppsättningen till vänster följs åt. 

I ett system tenderar troligen utvecklingen att först gå mot den högra 

uppsättningen (för att undvika entropi), för att sedan utvecklas mot 

den vänstra och så vidare, på allt "högre" systemnivåer. Därigenom ut

vidgas systemen, i en spiral. Den högra uppsättningen ovan kan sägas 

representera mer av komplexitetsbegreppet i denna studie medan hante

randet av dem leder till den vänstra mindre komplexa uppsättningen. 
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Styrning innebär att påverka utformningen av strukturer och processer 

och i den mån "mönster" skapas kommer processerna att försiggå på ett 

mer "säkert" sätt. Ett av de strukturella elementen är organisations

utformningen. Genom denna överordnade struktur uppnås en säkerhet, men 

samtidigt ligger då en restriktion på möjligheterna till anpassning i 

det faktum att en viss organisationsstruktur valts. De relationer som 

finns utgör ett hïnder för andra relationer - organisationer har en 

inneboende tröghet. Denna paradox - att anpassning krävs men samtidigt 

försvåras av själva existensen av ett system - bygger på förhållandet 

att system är till för att skapa "mönster". Samtidigt som osäkerheten 

på så sätt reduceras (genom organisationen) skapas trögheter som för

svårar vidare anpassning (jmf Hedberg, B; Nyström, P & Starbuck, W H, 

1976, Weick, K E, 1969). 

Eftersom organisationen är uppbyggd för att klara av "normala" varia

tioner i processer kommer variation alltid att vara ett problem. Ju 

större del av processerna som hanteras genom "normala" strukturella lös

ningar, desto mer avvikande blir de processer som faller utanför struk

turen."'" 

7 2,4 SfriuktusieA/piocQAòeA på olika vilvåeA 

Bland kraven på en utvecklad modell fanns att den skulle beakta situa

tionsnivå - organisationsnivå och kopplingen till struktur/process. 

Dessutom skulle individens roll klargöras. Dessa frågor belyses i föl

jande framställning. 

På situationsnivå är de enskilda processerna centrala, det är via en

skilda individer över hela organisationen som verksamheten sker. Styr-

1. Jmf kapitel 13 om nivåer där "undantagen" inte inryms i den överord
nade styrningen utan hanteras var för sig och därigenom uppstår en 
mer svårhanterlig "situationsstyrning". 
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ning som riktar sig mot situationsnivå direkt avser att påverka den en

skilda processens förlopp. 

På organisatorisk nivå är istället strukturerna av större vikt. Styr

ning mot denna nivå avser att påverka organisationen i högre tids- och 

rumsmässig grad, eller med andra ord inverka på alla/de flesta proces

ser som löper genom organisationen. 

Sambandet mellan de två nivåerna och mellan strukturer och processer är 

följande. Processer urholkar eller förstärker sakta men säkert struk

turerna. Förändring i enskilda processer är lättare än förändring av 

aggregat på organisatorisk nivå. Strukturer på en lägre nivå är lätt-

rörligare än på aggregerad nivå. De påverkas ofta på relativt kort sikt 

av förändringar i processer eller genom utbyte av en individ etc. 

Övergripande strukturer som organisationsutformning är mindre dynamiska 

än strukturer på lägre nivå. 

Den överordnade strukturella uppbyggnaden släpar ofta efter, den ger 

uttryck' för anpassning till gårdagens förhållanden. En förändrad struk

tur kan leva kvar tills den är fullständigt inadekvat - då först blir 

en förändring nödvändig. Rådande strukturer påverkar även processerna 

- främst genom att ge ramar för agerandet och genom att verka som per-

ceptionsfilter. 

En viktig punkt är att styrningen på båda nivåerna sker genom indivi

der, detta bör betonas eftersom jag anser det felaktigt att tala om att 

organisationer agerar - organisationer gör ingenting, det är individer 

som agerar och deras agerande kan ha större eller mindre tyngd. Därför 

blir upplevelsedata väsentliga även på den överordnade organisatoriska 

nivån. 

I linje med detta ligger också ambitionen att beskriva förloppet p| de 

två olika nivåerna i likartade termer - det är inte två väsensskilda 

processer utan skillnaden är den räckvidd och den tyngd agerandet f|tr 
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på de två nivåerna."'" Denna ambition har fått till uttryck användningen 

av begreppet komplexttét för förståelse av styrning på båda nivåerna 

samt en spelansats. 

Med ett synsätt som sätter processer i fokus för intresset kommer skill

naden mellan organisationsnivå och situationsnivå snarast att bli en 

fråga om successiv detaljeringsgrad, där aspekter som inte är så syn

liga vid en studie av helheten blir framträdande med ett sttuatïonsper-

spektiv. Styrningen på organisatorisk nivå omfattar/inverkar på alla/ 

de flesta processer som äger rum i organisationen, medan styrning på 

situationsnivån inverkar på enskilda processer. Denna inställning till 

nivåerna ger också förutsättningarna för de styrprocesser - "spel" som 

äger rum. 

I det följande kommer styrningens karaktär att närmare undersökas men 

redan här kan konstateras att styrningen utgör försök att hantera en 

upplevd osäkerhet. Dessa försök att hantera osäkerhet kommer att se 

litet olika ut på de två nämnda nivåerna. Denna aktivitet kommer i det 

följande att karaktäriseras som ett "spel". 

På organisatorisk nivå kommer aktören i spelet att vara individer som 

representerar hela organisationen, dvs i interorganisatorisk styrning 

är aktören t ex ledningen. Spelet gäller här den totala osäkerheten 

för organisationen - dvs spänner över ett flertal processer - och 

utfallet leder till utformning av strukturella egenskaper som förut

sättningar för processer. 

I de enskilda situationerna kan ytterligare ett "spel" förekomma - här 

hanteras den osäkerhet som inte löses genom det överordnade spelet. I 

regel blir det de annorlunda situationerna, de som är avvikande som ger 

upphov till ett spel. Genom dessa situationsspel kan också en inlärning 

l, en överordnad nivå förekommer relaf:j.yt mer strukturelement, på si
tuationsnivå fler processelement. De strukturella inslagen är dock 
^te "storre" på organisationsnivå och processer på situationsnivå -
snarare ßv de strukturella aspekterng på processerna mer tydliga 
flfjëd ßtt "uppifrån/utifrån" perspektiv. 
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komma till stånd. Aktören i detta spel är mer ofta en individ inom ett 

speciellt område, även om det kan vara någon från ledningen. Aktören 

representerar i alla fall här en enskild situation - oftast ett beslut. 

12.5 IviåiuXAmÅ sioUL 

Individens roll, slutligen, torde ha framgått till viss del. Ett av 

kraven från empirin var att individens centralitet skulle tas fram. En

skilda individer fungerar som media i processerna men också som trans

formatorer av information och fakta och värden. Därigenom kommer de en

skilda individerna att inverka på processerna genom att de för med sig 

sin egen bild av verkligheten. Dessa bilder blir olika dels beroende på 

att de står för olika individer men också dels på grund av att olika in

divider har olika perspektiv på organisationen (t ex uppifrån - hela 

organisationen, inifrån - enskilda processer). Även strukturella förhål

landen är betraktarberoende på så sätt att perspektivet avgör om en 

struktur är synlig (Asplund, J 1973, s 32-33). 

Processerna kan alltså betraktas på två olika aktörsnivåer - organisa

tions- och situationsnivå. Individen är vid båda dessa den grundläggan

de enheten i organisationen, genom sin roll som media i processen. In

divider konstituerar grupper och organisationer och påverkar därigenom 

även dessa enheters "beteende".^" Eftersom grupper består av flera indi

vider får deras krav avvägas inbördes. På grund av denna avvägningspro

cess är gruppen aldrig lika med summan av individernas krav. Dessutom 

definieras ju, med det i denna studie valda synsättet, organisationen 

inte som summa individer utan som summa processer (jmf Perrow, C, 1970). 

1. Uttalanden som "händelser som organisationens konfronteras med" 
får med mitt synsätt ingen innebörd. Organisationer konfronteras 
inte med något, det är istället individer som, på basis av upplevda 
värden, hanterar komplexiteten. Organisationer är inte något fysiskt 
påtagbart som kan möta fysiskt definierbar heterogenitet m m. Orga
nisationer är inte något gudomligt utan "bara" en anhopning i tid 
och rum av vissa komponenter för vissa syften. 
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Gruppeffekterna kan antas ha större inverkan på och därmed förändra mer 

i individernas värderingar, attityder än i deras kunskap. Även det sist

nämnda kan påverkas i och med att gruppen förfogar över mer information 

och andra resurser än den enskilda individen gör. På värderingssidan 

gäller att om tillräckligt starkt grupptryck uppstår kommer hela orga

nisationens värderingar att förändras. Först när ändrade värderingar 

nått denna nivå kan man vara säker på att uppnå förändringar i de arbets-

mässiga förutsättningarna, för organisationen som helhet och för de en

skilda individerna. (Argyris, C, 1964). 

Man kan också hävda trögrörligheten hos organisationen jämfört med 

individen. Organisationen är relativt stabil, medan mindre grupper 

och enskilda individer lättare kan ändra åsikt/målsättning. Individers 

och gruppers aktiviteter avspeglas primärt i de beslut som fattas. Des

sa beslut rör bl a organisatoriska förhållanden och därigenom påverkar 

individer på sikt organisationen, bl a dess struktur (Haworth, L, 1959, 

Lazarsfeld, P F & Menzel, H, 1969). 

I den överordnade styrningen spelar den enskilda individen en rätt liten 

roll. De konkreta förändringarna på denna nivå sker genom dominerande 

aktörer - ofta ledningsskiktet. En massiv uppslutning från alla indi

vider i organisationen eller ett förlopp med smärre förändringar under 

en längre tidsrymd kan dock ge inflytande för andra individer - t ex 

på situationsnivån genom att många processer av en viss typ styrs på 

ett förändrat sätt. I situationsstyrningen spelar individen och/eller 

gruppen en större roll. Som framgått finns alltid ett spelrum för det 

enskilda intitiativet/den enskilda tolkningen. Beer (1966) hävdar att 

en större sammanslutning av individer är mer stabil än en liten eller 

enskilda individer. Detta resonemang kan överföras på organisationer. 

Där kommer den större sammanslutningen att vara trögrörlig medan mindre 

grupper och enskilda individer lättare kan ändra värderingar o dyl. 

Individer deltar i ett beslut och sätter eventuellt sina spår där, or

ganisationen "sparar" tidigare individers beslut och de blir till delar 
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av organisationsstrukturen. Organisationsstruktur är alltså en histo

risk produkt. 
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13. UTVECKLAV FÖRESTÄLLNINGSRAM 

Med komplexitetsbegreppet som grund kommer styrning att ses som resul

tat av ett maktspel på två nivåer. 

Komplexitetsbegreppet som det framställs här kan sägas utgöra en sam

manställning av intern och extern arbets- och värdemiljö, som de fram

ställdes tidigare. Karaktäristik av organisations- och beslutssituation 

kommer, med detta synsätt, att ingå i komplexitetsbegreppet. 

13.1 KomplzxÂXeXô b 

Om man försöker se på vad som är grunden för en styrrelation så kommer 

man t ex fram till att omgivningens turbulens är av stor betydelse, att 

teknologins karaktär har stor inverkan etc. Från den typen av föreställ

ningar har ett komplexitetsbegrepp konstruerats. 

Miljöns/omgivningens inverkan på besluts- och styrprocesser inom och 

mellan organisationer har beskrivits på många sätt. Ett av de vanligaste 

är att man ser på variabiliteten i omgivningen i termer av miljöns grad 

av heterogenitet respektive dynamik (Asplund, G, 1974). 

Även klassificeringar av den i organisationen använda teknologin har 

gjorts och använts för att förklara variationer i besluts- och styr

processer. 

Det som främst saknas i denna typ av studier är en betoning på vävden 

vid sidan av de rent arbetsmässiga förhållandena. Den traditionella bil

den bortser i mångt och mycket från den värderingsstruktur som finns 

inom och utom organisationen. Istället koncentrerar man sig på de rent 

"fysiska" förutsättningarnas karaktär, som t ex hur marknadst/i Iden ser 

ut i termer av heterogenitet/homogenitet. 

Dessa studier utförs klart "analytiskt". Sambanden mellan miljöns/tekno

logins karaktär och beslutsprocesser och styrprocesser anses vara enkla 
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så att miljön studeras för sig och teknologin för sig. Interaktioner 

- i den mån de förekommer - ses som att effekterna läggs på varandra, 

dvs att sinsemellan oberoende faktorer förstärker varandra. Mot detta 

synsätt kan flera invändningar resas: 

För det första är det centrala vid studium av besluts- och styrproces

ser inte de enskïtâa faktorernas betydelse. I de nämnda processerna är 

det istället individer/aktörer som gör uppskattningar av vilken inver

kan olika faktorer har. I grunden är det för en beslutsfattare oväsent

ligt om osäkerheten emanerar från miljön eller något annat - man blir 

lika utlämnad att söka möta osäkerheten i vilket fall som helst. Istäl

let är det upplevelsen av den totalt genererade osäkerheten som i första 

hand avgör hur den enskilda befattningshavaren reagerar."'" Med denna for

mulering betonas också att upplevelsen är det centrala. Den "faktiska" 

osäkerheten kan vara låg, t ex i jämförelse med andra situationer, medan 

den subjektivt upplevda osäkerheten är hög. 

För det andra, och som en direkt följd av betoningen på totalitet, vore 

det värdefullt med ett instrument, ett begrepp, av sådan generalitet 

att den ovan nämnda inskränkningen till fysiska, materiella faktorer 

försvåras, dvs även värden ska med. Vad som behövs är ett sätt att be

skriva osäkerhetsskapande förhållanden, där utrymme finns för olikavtade 

operationella definitioner. I de enskilda fallen måste den särpräglade 

kombinationen av olika faktorer, vilka tillsammans ger bakgrunden till 

osäkerheten, få komma till uttryck. Därför väljer jag att arbeta med ett 

begrepp av teoretisk art som i sig kan innefatta ett helt spektrum av 

operationellt definierbara faktorer. 

För det tredje är det i linje med ovanstående resonemang primärt oväsent

ligt om osäkerheten är internt eller externt genererad. Miljö- och tekno

logibegreppen har i stort fått stå för externa respektive interna förhål

landen. Det är en fördel med ett begrepp som täcker in båda dessa dimen-

1. I och för sig är heterogenitet lättare att hantera än dynamik eftersom 
den kan vara förutsägbar. 
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sioner och inte gör någon principiell åtskillnad mellan arten av osäker

het de genererar. Naturligtvis finns det skillnader, men dessa gäller 

snarare möjligheterna att förstå och att hantera den uppkomna osäker

heten än kur osäkerheten upplevs. 

Med en sådan "helhetssyn" som refererats ovan har ett helhetsbegrepp, 

komplexitet3 använts i denna studie. Den intuitiva tolkningen av begrep

pet är att det står för något som är komplicerat. Vanligt är också att 

begreppet används för att beteckna mångfald och variation. Användningen 

av begreppet varierar. Det finns tom exempel på studier om ... comp

lex organizations... där ingen definition ges. Den grundläggande inne

börden är ganska entydig, även om man i olika sammanhang lägger in olika 

innebörd i det, t ex komplex teknologi, komplexa strukturer. 

Utifrån den intiutiva tolkningen av begreppet utformades ett sammanhål

lande begrepp där komplexiteten kan beskrivas utifrån samma dimensioner 

oavsett källan, så att t ex komplexiteten i en given situation kan ring

as in. Detta kan göras med hjälp av de två dimensionerna: komplexitet i 

värden och i faktiska förhållanden respektive i tids-3 rums- ooh funk

tionsdimensioner. 

7 3.2 TVie doXa/t l komple.xÂXe.tôb£gie.ppe£ 

Begreppet/fenomenet komplexitet kan alltså sägas ha en allmänt accepte

rad innebörd. Trots detta varierar den operationella användningen mellan 

olika studier där sambandet mellan komplexiteten i miljön och/eller tek

nologin och andra faktorer, som t ex organisationsstruktur, undersökts. 

Sammanställning och renodling av de olika delar som i olika studier an

setts skapa en hög grad av komplexitet ledde till en uppdelning i tre 

olika dimensioner som tillsammans utgör grunden för den totala komplexi-
1 

teten: 

1. Likartade dimensioner finns bl a hos Ramström, D (1967) och Miller, 
E J (1959). 
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- tid 

- rum 

- funktion 

Med detta avses att komplexiteten kan grunda sig på en eller flera av 

dessa dimensioner. Ju högre grad av komplexitet på var och en av dem 

desto högre total komplexitet. De tre dimensionerna tas upp var och en 

för sig. 

Den tidsmässiga komplexiteten kan annorlunda uttryckas som graden av 

stabilitet/dynamik i organisationen och/eller dess omgivning. Ett före

tag vars teknologi bibehålls år efter år utan förändringar, vars orga

nisation inte förändras över tiden och vars miljö, t ex i form av kun

der och leverantörer, är likartad över långa perioder har en stabil ka

raktär. Den tidsmässigt genererade komplexiteten är låg. Ett alterna

tivt sätt att uttrycka denna typ av komplexitet är graden är föränder

lighet. Föränderligheten kan gälla båda interna och externa förhållan

den. Många hävdar att föränderligheten är den dimension av komplexitet 

som är svårast att hantera. Dessutom finns det tecken som tyder på att 

föränderligheten i företagens miljö ökar över tiden (Terreberry, S, 

1968). 

Nästa dimension - den rimsliga - har att göra med graden av heterogeni-

tet/homogenitet hos de förhållanden som rör en organisation. En organisa

tion med många olika slags teknologier representerade har en hög rumslig 

komplexitet. Detsamma gäller en organisation som har en stor uppsätt

ning olika värderingar i omgivningen. Denna dimension kan, liksom den 

tidsmässiga, avse såväl interna som externa förhållanden samt värdemäs

siga såväl som faktiska förhållanden. Denna typ av komplexitet kan ock

så kallas graden av variationsrikedom. 

Den tredje och sista dimensionen, "funktions dimensionen"3 är hur kompli

cerade de för organisationen gällande förhållandena är i sig. Det är 

alltså förhållandenas - exempelvis en teknologis - egna inneboende svå

righetsgrad det gäller - i motsats till de två tidigare nämnda dimensio-
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nerria där just denna teknologi betraktas som vilken som helst och kom-

plexitetsgenererande om den är snabbt föränderlig och/eller en bland 

många. När dessa två komplexitetsskapande betingelser rensas bort, t ex 

att två produktionsteknologier med identiskt lika grad av föränderlig

het och med samma grad av heterogenitet i omgivningen jämförs, kommer 

vi ändå att uppleva de två teknologierna som olika komplexa. Denna olik

het kan förklaras av teknologins inneboende komplexitet. 

Det finns flera sätt att beskriva denna "inneboende komplexitet". 

Perrow (1967) tar i en artikel upp graden av analyserbarhet - dvs hur 

lätt förståelse uppnås. Ett tänkbart sätt att mäta denna dimension vore 

att se hur lång tid det tar att "förstå" eller hur många som har förstå

else jämfört med andra teknologier. Även icke-materiella förhållanden, 

som värderingar, kan ha en inneboende komplexitet. Till exempel är.vissa 

professionella värderingar mer komplexa än ekonomiska värderingar 

Med dessa tre komplexitetsskapande dimensioner - applicerade på interna 

och externa förhållanden såväl som på faktiska och värderingsmässiga -

som utgångspunkt kan en utvidgad syn på styrningens innehåll framstäl

las. Graden av komplexitet kan (åtminstone teoretiskt) bestämmas dels 

på organisatorisk nivå, dels i de enskilda situationerna. På de två ni

våerna kommer komplexiteten att ha delvis olika innebörd och att han

teras olika. 

Som ett exempel på kopplingen mellan komplexitetsbegreppet och den gjor

da organisationsuppdelningen kan den interna arbetsmiljön tas. Vad karak

täriseras den av? Här kan t ex teknologin stå för de faktiska förhållan

dena. Hur pass "enkel" är teknologin - dvs hur lätt kan kunskap om den 

överföras till andra individer; hur pass homogen är organisationens 

teknologi - dvs finns det flera skilda teknologier; hur pass stabil är 

teknologin över tiden? Dessa frågor är exempel på innebörden av de tre 

komplexitetsdimensionerna. 

Komplexiteten blir naturligtvis av olika art och innehåll i en organi-

sationsomspännande styrrelation jämfört med en styrsituation som omfat
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tar ett enskilt tillfälle. Trots detta är det samma tre dimensioner som 

genererar, dvs definierar graden av, komplexitet. 

Det går inte att a priori säga vilken typ av komplexitet som är den 

svåraste. Det beror på. Det är snarare kombinationen av komplexitet som 

avgör. Komplexitet bör alltså ses som ett totalt begrepp. På så sätt 

platsar detta komplexitetsbegrepp väl i systemteori (jmf Emery, F E 

1969) eftersom ingen speciell liten del kan urskiljas: 

"...we ave forced to deal with complexities, with 'wholes' or 'systems' 
in all fields of knowledge" (Bertalanffy, L, 1968, s 5) 

73.3 KomptzxJXoJ: óom g/iund fjoVi Atyivilng 

Av ovanstående genomgång framgick innebörden av begreppet komplexitet. 

På vilket sätt påverkas då relationer, främst av typ styrning? Här kan 

följande "kedja" av begrepp tjäna som utgångspunkt: 

KOMPLEXITET -> OSÄKERHET + MAKT -> STYRFÖRMÅGA/STYRBARHET 

Sammanfattningsvis kan alltså styrrelationen beskrivas med utgångspunkt 

från den upplevda komplexiteten. 

13.3.1 Kompl&xÂXeX oôâkejihvt 

Komplexiteten kan alltså dels vara internt och/eller externt genererad, 

dels härröra från arbets- och/eller värdemässiga förhållanden. Ju mer 

komplexa förhållanden, desto större blir osäkerheten om t ex mål-medel-

samband (Thompson, J D, 1967, Child, J, 1972, Osborn, R N, 1976). 

Komplexiteten ökar med andra ord o säkerhetsgraden i relationerna. 

Osäkerhet är, liksom komplexitet, ett subjektivt fenomen på så sätt att 

en "objektivt" likartad situation kan ge vitt skilda grader av osäker

het för olika individer. Den objektiva osäkerheten är inget annat än den 

osäkerhet som alla är överens om. Osäkerhet upplevs när samband och/eller 
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sakförhållanden är okända. Sannolikheten för ett samband mellan en 

handling och ett utfall kan vara 1 eller 0, då är säkerheten fullstän

dig. Alla sannolikhetsvärden däremellan innebär en viss grad av osäker

het, dessa "mellanlägen11 representerar alltså vaviati,on3 främst i tids

dimensionen. En komplex situation behöver inte leda till osäkerhet genom 

ett strikt positivt samband (Downey, H K, Hellriegel, D & Slocum, J W 

Jr 1975, 1977). 

Komplexitet leder till osäkerhet om komplexiteten inte är hanterbar. 

Med t ex Ashbys (1969) terminologi skulle man kunna säga att i den mån 

som ingen motsvarighet, t ex mot komplexitet i miljön, finns i en lika 

komplex arsenal av hanteringsmekanismer så genereras osäkerhet. 

Osäkerhet anges i litteraturen oftast vara resultatet av miljöns karak

tär. Osäkerhetsskapande faktorer är då dynamik och heterogenitet i om

givningen. Dessa faktorer ligger i denna studie i begreppen extern 

arbets- respektive värdemiljö, vilka ingår i komplexitetsdiskussionen 

ovan. 

Genom att individer upplever en situation som komplex kan alltså större 

eller mindre osäkerhet uppstå (jmf Downey, H K, Hellriegel, D & Slocum, 

J W Jr, 1977). Osäkerheten beror inte bara på hur komplex situationen 

"objektivt" sett är utan är ett uttryck för individens sätt att upp

leva komplexiteten. 

På de två nivåer som studeras kommer osäkerheten att delvis ha olika 

innebörd, vilket ger spelets karaktär. 

73.3.2 O&äkoAh&t makt 

Förmågan att hantera den osäkerhet som upplevs i en situation ger för

utsättningar för makt och därmed för styrning. Den som kontrollerar el

ler behärskar osäkerheten får makt gentemot den/de som utsätts för 
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osäkerheten (exempelvis Hickson, D, 1971, Crozier, M, 1971)."'" 

Detta resonemang bygger på att individer söker reducera osäkerheten 

- att man försöker hantera den. Osäkerheten kommer till uttryck främst 

vid beslutsprocesser, där den komplexitetsgenererade osäkerheten så 

att säga sätts på spel. Anledningen till att aktörer skulle ha intresse 

av att hantera osäkerheten ligger i att "utfallet" av detta spel har be

tydelse för makt - vilket ger en bättre position i nästa spel. 

En aktör som upplever osäkerhet försöker hantera den (t ex genom att 
o 2 

helt sonika bortse fran den - "uncertainty avoidance", osäkerhetsab-

sorption). Ofta har andra aktörer i den specifika situationen förmåga 

att hantera osäkerheten - de kan t ex ha resurser. Denna förmåga att 

hantera osäkerheten ("cope with uncertainty") i en situation skapar/ 

ökar makt. Hakten är hänförlig till just denna situation och denna tid

punkt, även om influensen påverkar andra situationer indirekt. Vid ett 

senare tillfälle kan någon annan ha förvärvat t ex nödvändiga resurser. 

Organisationens beslutsfattare antas, som framgått av tidigare avsnitt, 

sträva efter att reducera osäkerheten. Se t ex Thompsons (1967) beskriv

ning av hur den tekniska kärnan bör isoleras (skyddas) från inflytandet 

från en kaotisk omgivning. Tanken är att skapa en zon av säkerhet i en 

osäker värld. Denna beskrivning står i samklang med de tankar som 

Crozier (1971) för fram. Han betonar också att makt har sin grund i 

förmågan att reducera osäkerheten. 

Med ett synsätt där makt är en potential snarare än en konkret mätbar 

egenskap och där makt är ett uttryck för en relations innebörd betonas 

att även makt är av upplevelsekaraktär (jfr Dahl, R A, 1957). Den, av 

en aktör, upplevda makten bygger på kedjan komplexitet, osäkerhet och 

upplevelsen av dessa fenomen. 

1. Begreppet "coping with uncertainty" bygger på att följande faktorer 
är väsentliga: "elements of each subunits task, its functioning and 
its links with the activities of other subunits" (Hickson, D, 1971). 

2. Olika aktörer har skilda "fält" av osäkerhet (jfr Lewin, K, 1963). 
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13.3.3 M akt -+ òtyHbaAhet/òtyJiioJunàga 

Makt innebär också möjlighet för aktören att utöva inflytande, t ex 

genom styrning."'" Med utnyttjande av makt följer också att andras möj

ligheter till påverkan i ifrågavarande situation minskar (jmf dock 

Tannenbaums (1968) syn på summa makt, vilken troligen till viss del 

beror på att upplevelsen av makt skiljer sig åt mellan olika aktörer). 

Aktörernas möjlighet att hantera viktig osäkerhet är, med mitt synsätt, 

ett viktigt kännetecken för makt i en relation. Denna förmåga - hos 

de inblandade aktörerna - lägger grunden för styrrelationen. 

Anledningen till att utnyttja möjligheterna att styra är att sådana åt

gärder kan förstärka makten, dvs position inför framtiden. 

I kapitel 12 betonades att strukturer är ett sätt att möta variation i 

en organisation. De strukturer (fysiska och/eller processtrukturer) som 

utformas uppstår inte ur tomma intet. Istället kan de sägas vara ett 

resultat av den på s 168 återgivna kedjan. 

I en relation utformas strukturer initiait för att hantera "normal" 

variation. Denna normala variation förblir då inte längre osäkerhets-

genererande i samma grad. Hanteringen av variation leder till förstärk

ning eller förskjutning av relationen mellan de inblandade parterna. När 

en stor del av variationen hanteras via etablerade strukturer blir reste

rande variation desto mer problematisk att hantera - trögheten har ökat. 

Utifrån ekonomiska kriteria är det rationellt att ha få strukturer inom 

vilka en stor variation kan hanteras. Men med ett systemsynsätt följer 

att en komplex omgivning ger krav på komplexa strukturer. 

Strukturen utgör alltså långsiktiga lösningar på komplexitetsgenererad 
. 2 

osäkerhet. Komplexiteten förändras emellertid varför även de struktu-

1. Som kan ses som en "viktad" relation. 

2. Komplexiteten har sin grund i variationer i värde- och arbetsmässiga 
förhållanden inom och utanför organisationen. 
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relia lösningarna kan bli inadekvata. Relationen ställer då via de för

ändrade betingelserna krav på aktörerna. Makten sätts ånyo på spel. 

13.4 VÀj>kuÀò<Lovi av kompl&xxXeXòke.djan 

Förutsättningarna för relationer, speciellt i form av styrning, har 

beskrivits med kedjan: 

KOMPLEXITET + OSÄKERHET -* MAKT + STYRFÖRMÅGA/STYRBARHET 

Denna följd är en schematisk framställning. En viss makt och en viss 

reduktion av komplexiteten ligger ofta fast i strukturen. I ett initial

skede blir sådana restriktioner på relationen mindre. 

Komplexitetens och osäkerhetens roll i skapandet av makt, och därmed 

styrningsförhållanden, ser snarare ut som i följande figur. Detta gäller 

då om vi betraktar ett enskilt fall, där vissa maktförhållanden ligger 

givna, dvs i löpande verksamhet. 

EN VISS SITUATION 
GENERERAR KOMPLEXITET > HCAVfpuft > 

Figur 14. Makt som både utgångspunkt för och utfall av osäkerhets

hantering 

HANTERANDE AV 

OSÄKERHET MAKT 

STYRFÖRMÅGA/STY] 

Figuren visar på samma s 

- som den upplevs i en 

hanterar relevant osäV 

hållandet att den re 

osäkerhetsreduktior 

tera osäkerhet få 

heten reduceras 

diskuterats. Komplexiteten 

- osäkerhet. Den som 

1 ->rk även för-

inkt vid 

att han-

>levda osäker-
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Med ovanstående vinkling av synen på komplexitetskedjan betonas de 

återföringsmekanismer som blir aktuella 

Dynamiken i "kedjan" kan bäst beskrivas så att det är ständigt nya 

dimensioner av komplexitet som aktualiseras. Vid varje enskild situa

tion eller fråga, oavsett om den är vittomfattande eller marginell, 

aktualiseras en del av den (svårhanterliga) variation som finns.^ 

De som aktualiserar variationen är de inblandade aktörerna. Komplexitet 

är på så sätt inte givet för alltid utan förändras från fall till fall, 

dels på grund av faktorer av objektiv natur - konjunkturer etc - dels 

på grund av att olika aktörer är inblandade i olika fall. Komplexiteten 

som variationskälla ät till stor del resultatet av perceptioner - det 
är därför upplevelser av komplexitet är väsentliga. Hanterandet av 

osäkerhet ger i sig underlag för nya maktrelationer. 

Man kan tillägga att de rådande strukturella förutsättningarna i sig 

medför att en stor del av komplexiteten hanteras enligt vissa mönster. 

Varje ny rutinmässig investering behandlas på ett likartat sätt. Kom

plexiteten i sig ger inte osäkerhet i ett sådant fall. Med detta vill 

jag påtala att komplexitet och osäkerhet får sin största synliga be

tydelse vid undantag från den normala3 redan hanterade3 variationen. 

Undantagssituationer, typ kriser och nya fall,aktualiserar på ett ofta 

dramatiskt sätt komplexiteten för aktörerna. Undantagssituationer 

fungerar alltså som utlösare av viktiga aktualiseringsprocesser och där

med av förändring/förstärkning av relationer mellan aktörer. Aktuali

seringsprocesser kan också förekomma i normala situationer - t ex när 

aktörerna byts ut. 

Här kan man anknyta till de diskussioner som framfördes i kapitel 11 

om makt och beroende. Beroende kan kopplas till makt och osäkerhet en

ligt följande figur. 

1. Jmf t ex Weicks (1969) "enacted environment". 
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Ger makt/be

roende i ett 

nytt per

spektiv 

MAKT (^möjlighet till 
hantering 

BEROENDE (^nödvändighet -
av hantering) 

styrförmåga t hanterande av 
osäkerhet 

icke-hanterande 
av osäkerhet 

V 
styrbarhet 

Figur 15. Beroende och makt som utfall av osäkerhetshantering 

Makt och beroende framträder på organisatorisk nivå till viss del i 

form av strukturer. Kedjan ovan urholkar så småningom strukturerna 

och förändringar blir nödvändiga. 

De diskuterade begreppen liksom sambanden dem emellan är mångtydiga. 

Den betoning på aktörer och deras perceptioner som har framhållits i 

kapitel 11-13 medför att det är upplevelser av komplexitet, osäkerhet 

etc. som är centrala. Begreppen i sig är analysredskap och kedjan som 

den hittills beskrivits ska ses som ett sådant. I avsnitt 13.5 utveck

las tankarna med ett mer aktörsorienterat framställningssätt. 

När det gäller innebörden av de i kedjan använda begreppen kan man an

knyta till Asplunds (1973) diskussion kring betydelsen av fenomen. I 

linje med detta skulle begreppen kunna sammanföras så att komplexitet 

är en del av osäkerhetens betydelse s hanterande av osäkerhet och styr

ning är en del av maktens betydelse 

Komplexitet som en del av osäkerhetens betydelse innebär att den upp-
2 levda komplexiteten är grunden för osäkerhetsupplevelsen. Den upplevda 

1. Jmf även Asplunds "mening". 

2. Dvs någon form av mer eller mindre objektivt bestämbar variation 
som den upplevs av en aktör. 
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komplexiteten kan t ex vara den icke-hanterade variationen. Hanteran

det av osäkerhet som en del av maktens betydelse innebär att makt även 

aktualiseras i andra fall, t ex genom utövande av auktoritet i förhål

landen med låg grad av osäkerhet (jmf kapitel 11). 

Hur ska komplexitetskedjan då beskrivas med ett mer aktörsorienterat 

syfte? En aspekt på komplexitet som grund för styrning, som nämnts i 

kapitel 12, är att styrning sker på två nivåer: organisatorisk respek

tive situationsnivå. Ett alternativ vore att se organisatorisk nivå och 

situationsnivå som helt väsensskilda och därmed betrakta styrningen 

över dessa två nivåer helt separat. Mot ett sådant synsätt talar det 

relationssynsätt som framlagts i kapitel 11, synsättet att processer 

är centrala och strukturer agglomérat därav samt synsättet på individer 

som media och huvudsakliga aktörer. 

Ett sätt att beskriva styrningen som underlättar en gemensam modell över 

nivåer och samtidigt inte utesluter möjligheterna att ta fram olikheter 

mellan nivåerna är en spelansats Kedjan av begrepp 

KOMPLEXITET + OSÄKERHET + MAKT -* STYRFÖRMÅGA/STYRBARHET 

kan uttryckas i ett spel av följande slag 

Figur 16. Styrning som utfall av spel om makt 

Med denna formulering som utgångspunkt kan också det specifika för 

styrning som ett specialfall av relationer sägas vara att spelet redan 

från en början går i ena aktörens favör, dvs maktrelationen är viktad 

och underlättar styrning. 

1. Begreppet spel används här för att markera karaktären av relationen, 
där - ofta dolda - strategier för vissa mål är centrala. Någon spel
teori i matematiserad form är det alltså inte fråga om. 

OSÄKERHET -* 
(genererad av 
komplexitet) 

STYRNING 
(= reduktion av 

osäkerhet) 
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73.5 SpoJL<it om makt på två VUVCLQA 

Eftersom individer och processer betonats i framställningen ovan kunde 

ett alternativ vara att helt se på hur komplexitet hanteras på situa

tionsnivå. Detta är inte en tillfredsställande lösning eftersom kom

plexitetskedjan även har klara implikationer på de strukturer som ut

formas och eftersom strukturer påverkar komplexitetshanteringen i de 

enskilda situationerna. Sambandet mellan spelet om makt på de två 

nivåerna kan enklast beskrivas som successiv osäkerhetsreduktion, 

osäkerhet som inte hanterats på överordnad nivå, finns kvar i den en

skilda situationen, dvs i en given situation är osäkerheten påverkad 

av de generella, organisationsomspännande låsningar som finns. De 

"subjektiva" inslagen torde också vara större på situationsnivå. Färre 

aktörer är inblandade och därigenom slår enskilda aktörers värderingar 

och upplevelser starkare igenom i handlandet än när en grupp av ak

törer gemensamt agerar och tenderar att ha mindre "extrema" åsikter som 

följd av förhandlingar inom gruppen. 

7 3.5.7 SpoZeX på oKQawuatonJjik vilvå 

En figur kan tjäna som inledning till en beskrivning av hur spelet på 

denna nivå ser ut 

KOMPLEXITET 

osäkerhet osäkerhet 

aktör aktör 

MAKT 

Figur 17. Styrning som ett spel om makt på organisatorisk nivå 

Detta är en bild av hur spelet ser ut. Komplexiteteny som på denna nivå 

gäller alla förhållanden som är relevanta för organisationen^, leder 

1. Vilken ju kunde definieras som summa processer, se kapitel 12. 



- 177 -

till osäkerhet för de inblandade aktörerna. Denna osäkerhet leder till 

ett spel om makt där utfallet medför styrning. 

Aktörerna i detta fall är representanter för styrande och styrd enhet. 

Aktören kan vara en enskild individ eller en grupp. Om aktören är 

en grupp torde subjektiviteten i upplevelser av osäkerhet etc bli mind

re. Aktörerna är inte jämlika från början - den "styrande" aktören har 

ett försprång genom sin större möjlighet att ta initiativ till spelet 

än den styrda aktören. 

Spelområdet, på denna nivå, är alla processer. "Spelplan och spelreg

ler" kan sägas motsvaras av de fysiska strukturer respektive de process

strukturer som gäller vid tiden för spelet. Hela spelområdet kan alltså 

normalt inte nyttjas. 

Utfallet av spelet - styrningen - kommer på denna nivå främst till synes 

i strukturella förhållanden mellan aktörerna. I andra termer kan detta 

sägas utgöra uttrycket för vald strategi för relationen (exempelvis do

minans eller samarbetsstrategier). De strukturella förhållanden som 

fastläggs genom spel på organisatorisk nivå inverkar, som framhållits, 

på den upplevda osäkerheten. Dessutom avspeglar dessa strukturer makt

förhållanden som de kommit till uttryck vid spelet. Variationer i makt

förhållanden kan alltså förekomma även vid en "vägd" relation som styr

ning - bl a på grund av kompetens hos styrd organisation. 

13.5.2 SpeXeX på kltuLotioviAviÅvå 

Motsvarande figur som den på s 176 ser för situationsnivå ut enligt 

följande figur 



- 178 -

komplexitet 

osäkerhet osäkerhet 

MAKT 

aktör 

spelområde 
> process(er) 

Figur 18. Styrning som ett spel om makt på situationsnivå 

Skillnaden mot spelet på organisatorisk nivå är att komplexiteten 

blir av annorlunda art på denna nivå. Som framhållits har en del av den 

totala komplexiteten hanterats på den organisatoriska nivån. Därmed inte 

sagt att upplevelsen av komplexitet och osäkerhet blir mindre på situa

tionsnivå. Mot detta talar t ex att individen"'" dels får ett större 

spelrum för sina egna perceptioner av en situation, dels måste hålla 

sig inom de strukturer som fastlagts på överordnad nivå och slutligen 

får större möjlighet att låta sin personliga grad av osäkerhetsuppfatt

ning slå igenom. 

Spelområdet är här en eller några få processer, och då specifika frå

gor/'situationer i eller kring dessa processer. Eftersom en stor del av 

frågorna kring processer normalt löses via den överordnade nivån och de 

strukturer som blir resultatet av spelet där blir det ofta fråga om 

undantag. 

Ju mer avvikande en situation är i förhållande till de normalare situa

tionerna i organisationerna, desto troligare är det att de inte är han

terade via överordnade strukturer utan istället blir föremål för ett 

spel om makt på situationsnivå. Om många sådana undantagsspel kommer 

upp, kommer på lång sikt spelen att institutionaliseras och bli en del 

av en total struktur. 

1. Som är den huvudsaklige aktören 
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Utfallet av spelet blir på denna nivå inte så långsiktigt utan kan 

ofta vara ett beslut som inte har inverkan på organisationen som hel

het. 

Tankegångar liknande de här presenterade finns även hos t ex Crozier 

(1971) och Weick (1969). I Hall (1972) diskuteras bl a osäkerhet och 

beroende utifrån Croziers (1971) studier. Följande passage"'" visar på 

resonemang liknande de jag framför i kapitel 11-13. 

"...The strategy consists in the manipulation as means of enhancing 
group prerogatives and independence from every direct and arbitrary 
interference from those higher up. But as rules can never regulate every
thing and eliminate all arbitrariness, areas of uncertainty always emer
ge which constitute the focal structural points around which collective 
conflicts become acute and instances of direct dominance and subordina
tion re-emerge. In such cases the group which by its position in the 
occupational structure can control the unregulated area has a great 
strategic advantage which is naturally used in order to improve its 
power position and ensure a greater share of the organizational rewards 
..." (s 225). 

13.6 Samman^aXtnlng av {)öK2Atäj£Jtnlng6Siamm 

I nästa kapitel analyseras de utvecklade teoretiska föreställningarna. 

Det kan vara lämpligt att för denna analys sammanfatta de grundläggande 

dragen i den teoriram som beskrivits i kapitel 10-13. 

Huvudpunkten i resonemanget är att relationer, av typ styrning, kan 

beskrivas som ett spel av följande karaktär: 

(reducering av) 

En situation >Komplexitet 
(ex "undantag") 

osäkerhet— 

Den av aktörerna upplevda osäkerheten ger underlaget för ett spel om 

makt, vars utfall ger en viss styrning i relationen. 

1. Hall citerar här Mouzeles, N: Organization and Bureaucracy, Chicago 
1968. 

-fr^SPEL^OM MAK^. i styrning 
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Till denna allmänna beskrivning kan fogas att osäkerheten är resultatet 

av den upplevda komplexiteten i en situation. 

Spelet om makt är en karaktäristik av den relation som finns mellan de 

två aktörerna.^Styrningen är det konkreta utfallet av denna relation, 

och påverkar också den framtida relationens utseende. Styrningen kan 

också beskrivas som ett sätt att hantera den osäkerhet som aktörer 

upplever i en situation. 

Spelet äger rum på olika nivåer. Här har den organisatoriska och situa

tionsnivån beaktats. Skillnaden i spelen är här att den organisatoriska 

nivån omfattar fler enskilda aktörer och fler processer - subjektivite

ten blir till synes mindre. 

Upplevelsedata ä.r väsentliga på alla nivåer, eftersom osäkerhet, kom

plexitet och makt baseras på individers upplevelser. 

Dessutom är processer det väsentliga - strukturer ses snarare som ett 

aggregat av processers karaktäristika. Strukturer är ett sätt att möta 

komplexitet/osäkerhet genom att de utgör mönster för hantering av denna 

variation. Strukturer är inte neutrala gentemot olika aktörer. Struk

turer är snarare ett uttryck för hur olika aktörers makt slagit igenom, 

dvs hur tolkningar "objektiviserats". 

Makt ses som centralt i det att relationer kan beskrivas i termer av 

utbyten, där makt och beroende är viktiga determinander. 

Modellen är utformad för beskrivning av en typ av relationer mellan 

två organisationer och på två nivåer. Naturligtvis förekommer samtidigt 

en mängd andra relationer mellan dessa två aktörer och andra. Dessa 

andra relationer kommer att inverka på relationen genom att öka/minska 

den komplexitetsgrad som finns i den, för den studerade relationen, 

gällande situationen. 

1. Aktörer kan, som nämnts, vara dels individer dels grupper av indivi
der. 
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14. ANALYS OCH SLUTSATSER 

Den utvecklade föreställningsramen som den presenterats i kapitel 11-

13 analyseras här i några olika dimensioner. 

Först diskuteras huruvida den utvecklade föreställningsramen kan sägas 

vara "bättre11"'" än den ursprungliga, i del I presenterade, föreställ

ningsramen. Analysen sker främst utifrån de i avsnitt 9.2 angivna kra

ven. I avsnitt 14.1 behandlas kraven och hur den utvecklade föreställ

ningsramen uppfyller dem, i avsnitt 14.2 diskuteras skillnaden mellan 

ursprunglig och utvecklad föreställningsram.beträffande kraven. Samman

taget ger dessa avsnitt en analys av den utvecklade föreställningsramen 

i relation till den ursprungliga modellen och till de empiriska erfaren

heterna. Diskussionen rör så att säga en analys inom studieområdet som 

sådant. 

I avsnitt 14.3 behandlas möjligheterna till analys och utvärdering av 

föreställningsramen som forskningsresultat. Denna analys kompletteras 

med en sammanfattande diskussion kring metodfrågor i avsnitt 14.4. 

Sista avsnittet tar upp ett antal slutsatser som sammanfattning av ana

lysen och metoddiskussionen. 

Resultatet av studien är den utvecklade föreställningsramen, baserad på 

teoretiska och empiriska erfarenheter. Denna föreställningsram bör be

dömas i sin helhet. I liket med Normann (1975) hävdas här att 

"Men vårt syfte är att presentera en sammanhängande föreställning sr am 3 
där varje enskild föreställning måste ses och bedömas i sin egenskap av 
del i ett större system - det enda som egentligen kan bedömas är hela 
systemet av föreställningar. Forskning som tar sikte på att utveckla 
ett nytt språk eller en ny föreställningsram - istället för att under
söka och med större exakthet än tidigare fastställa samband inom en 
existerande föreställningsram - kan inte verifieras eller falsifieras 
utan måste i sin helhet jämföras med en annan paradigm" (s 26) 

1. Innebörden av "bättre" blir naturligtvis beroende av syfte o dyl. 
(Stevrin, P 1974, Wijk, G 1978). Kraven från empiriska studier och 
mer teoretiskt inriktade krav är delvis olika (jmf avsnitt 14.3). 
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Även om den här presenterade modellen kan sägas utgöra ett led i en 

utveckling inom ett paradigm är resonemanget giltigt. Det är kombina

tionen och analysen av empiriska och teoretiska förhållanden kring 

styrrelationen som är relevanta. Dvs helheten snarare än delarna. 

7 4 . 7  dm LLtve.ckZcLde. ̂ ÖK^tälJivilviQ^Kamm ock d e  mp-ùUòkt gm&iejuide. 
kACLV&VL 

Empirin i denna studie kan inte analyseras med hjälp av den utvecklade 

föreställningsramen, eftersom denna bl a är ett resultat av empirin."'" 

Att ställa föreställningsramen mot empirin i "testsyfte" vore alltså 

i viss mån att ställa en modell mot dess ursprung. Dessutom är ju data 

insamlade enligt ett annat mönster. 

Med detta som begränsning kan en diskussion föras om relevansen av den 

utvecklade föreställningsramen. Först diskuteras de empiriskt genererade 

kraven och hur de fylls i föreställningsramen och sedan diskuteras någ

ra av de centrala begreppen i relation till den empiriska studien. 

7 4 . 7 . 7  K/ulvoch £ÖKeA£äJtZning6tiamm 

De generella argumenten för rimligheten av föreställningsramen är främst 

att den ger möjlighet att poängtera följande väsentliga egenskaper som 

framkom under intervjuerna och vilka också presenterats som krav på 

föreställningsramen. 

-> Ett första krav på föreställningsramen är att den ska visa på en 

syn på miljön som totalitet. 

Detta innebär att det är den totala situationen snarare än enskilda 

faktorer som har betydelse. Den inställningen har getts uttryck genom 

införandet av begreppet komplexitet som täcker in den variation som 

1. Empirin gav dels en "bild" av relationens utseende, dels var empi
rin den främsta källan till nyorientering i litteraturen. 
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finns i enskilda fall. Även på andra sätt är den utvecklade föreställ

ningsramen inriktad mot en helhetsbild, så t ex skiljer den inte prin

cipiellt mellan nivåerna och vad som sker där utan spelen betraktas 

som principiellt lika även om spelen på organisatorisk nivå har en' 

större räckvidd. 

Ett krav på före ställning sr amen är att den ska visa på styrning 

som ett "specialfall" av relationer. 

Denna iakttagelse har samband med den ovan nämnda på så sätt att helhe

ten i relationer till andra organisationer betonas. För övrigt ligger 

båda iakttagelserna i linje med ett systemperspektiv där helheten och 

samspelet totalt sett betonas före delarna. Vid alla slags relationer 

framgick just en sådan tveksamhet om hur en enskild relation, vilken 

bestod av flera slags kontakter, skulle delas upp. Styrningen kunde så 

att säga "smygvägen" komma in vid helt andra kontakter. 

Föreställningsramen ger uttryck för detta krav genom att visa på styr

ning som ett resultat av aktörers interaktion. Även andra dimensioner 

av interaktion kan finnas. I kapitel 11 framhölls också ett synsätt på 

styrning som en speciell slags relation. 

Ett krav på föreställningsramen är att den ska visa på individens 

centrala roll i styrning. 

Ett krav på föreställningsramen är att den ska visa på betydelsen 

av perceptioner (upplevelser, förväntningar). 

Som en röd tråd genom framställningen löper den vikt som de intervjuade 

tillmäter individer vid styrrelationer. Inga upplevelser av direkta 

samband av orsak-verkantyp kom fram - sambanden mellan strukturella 

element sågs som klart underordnade processer i betydelse. Relationer

na till ägaren beskrevs i termer av diskussioner, möten, förhandlingar. 
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Föreställningsramen fyller kraven genom betoningen på processer och 

aktörer. Det är också peroeptionen av komplexitet och osäkerhet som 

är central i framställningen av spelens karaktär. 

+ Ett krav på föreställningsr amen är att den ska visa på att indivi

den kan söka undvika konflikter även i styrrelationer. 

Ett krav på föreställningsramen är att den ska visa på styrning 

som en delvis gömd företeelse. 

Genom spelansatsen betonas möjligheterna till olika sätt att möta o-

säkerhet. Konfliktaversion kan t ex vara en strategi att möta en osäker 

situation. Styrning som en delvis gömd företeelse sammanhänger med ovan

stående. Frågor om makt är känsliga och mycket av spelen förs inte fram 

explicit utan styrningen blir en "dold" företeelse (jmf nedan om ickê  

styrning). 

Föreställningsramen är alltså utformad enligt de krav som uppställdes 

och fyller dem också. 

74.7.1 EmpÅAÅn Â, ny beZyAyilng - Idz2A? 

Utan att omtolka empirin fullständigt vill jag i några punkter visa 

på ett delvis annorlunda sätt att se på den i del II presenterade empi

rin. Framställningen ger enbart tänkbara exempel kring några av de 

centrala begreppen i den utvecklade föreställningsramen. 

Komplexitet 

I empirin försökte jag få fram data kring de interna respektive externa 

värde- och arbetsmiljöerna. Även om frågorna ställdes utifrån dessa 

kategorier visade det sig, som framgått, att det fanns nackdelar med 

en sådan indelning, dvs miljön sågs snarare som en totalitet. 
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Även om man generellt sett kan hävda att all variation"'" kan skapa o-

säkerhet, är det inte klart att någon speciell typ av variation är 

svårast. I empirin stod det klart att företagen med blandade uppgifter 

hade den klart mest komplexa situationen att hantera. I de här före

tagen synes det mig att man kan se de värderingsmässiga inslagen vara 

den del av komplexitet som är svårast att greppa, dvs som ger upphov 

till osäkerhet. Även om det i materialet ingår delar av det som i den 

utvecklade teorin kallas komplexitet vill jag inte hävda att en full

ständig täckning finns. Snarare är det så att de fyra ursprungliga 

kategorierna visade sig rymma mer än vad som från början antagits -

vilket ledde till analys av vad det var som kunde ge osäkerhet. 

Även om många delar av komplexitet finns med i materialet kan ingen to

talsammanställning göras - dels på grund av vad som ovan anförts, 

dels på grund av att ingen viktning mellan olika slag av variation 

gjorts. Detta ser jag som en av de viktigaste vidare uppgifterna att 

utröna. 

Allmänt sett ingår i materialet en del av komplexitetsbegreppets inne

börd, som framför allt heterogenitet och variabilitet i arbetsmiljö -

internt och externt. Vissa delar, som det professionalistiska inslagen, 

har kommit upp under studiens gång. 

Osäkerhet 

I teoriframställningen betonas osäkerhetens roll som grund för spel om 

makt. Finns det något i materialet som skulle kunna stödja en sådan 

uppfattning? Det gäller då främst om en koppling mellan upplevd kom

plexitet och osäkerhet finns, samt om osäkerheten leder till spel om 

makt. 

I materialet framgick att de affärsmässigt inriktade företagen hade en 

heterogen och variabel extern miljö - det framgår också att detta leder 

1. I tids-, rums- och/eller funktionsdimensioner - dvs vad som i 
kapitel 13 benämndes komplexitet. 
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till en osäkerhet om hur hanterandet av komplexiteten ska ske. Den 

komplexitet beträffande värderingar och arbetsmässiga förhållanden som 

gällde för företagen med bianduppgifter medförde att man manövrerade 

försiktigt - osäkerheten var stor. 

Den osäkerhet som fanns ledde mest uppenbart till situationer av den 

typ som, i den utvecklade föreställningsramen, kallats spel i ärenden 

som tolkningsfrågor och underhandskontakter. Här är det helt tydligt 

fråga om att de två organisationerna - via individer - "gör upp" om 

en upplevd osäkerhet. 

Spel i styrsituationev 

Den styrning som förekom delades in i överordnad styrning respektive 

situationsstyrning. Den förstnämnda kategorin avsåg i stort sett påver

kan genom långsiktigt gällande beslut. De spel som det här kan vara 

fråga om ligger kanske långt bak i tiden - men deras utfall är aktuella. 

Ett sådant fall är verksamhetsformen. Även i fråga om grunddokument, 

resurstilldelning, styrelsesammansättning kan beslutsprocesserna/styr

processerna ses som spel - även om en sådan aspekt inte lades på mate

rialet a priori. 

De mer frekvent förekommande situationsstyrningsfallen är kanske lättare 

att bedöma eftersom de förekom löpande i arbetet och inte var ovanliga 

på något sätt. I styrelsen förekom löpande diskussioner av olika slag 

kring företagen, rekryteringsstyrning liksom anslags- och taxefrågor är 

inte helt ovanliga former för kontakt mellan organisationerna. I dessa 

frågor är det tydligt att "förhandling" mellan organisationerna kommer 

till stånd, även om en av organisationerna kan vara starkast. 

De mest öppna kontakterna, och de som var minst kringgärdade av reg

ler var, som nämnts, de som kallats tolknings- och underhandskontak

ter. Här fanns ett utrymme för de enskilda individerna att hantera 

upplevs osäkerhet. Dessa var de frågor som var mest svåra att inordna i 

ett styrningsmönster eftersom de var så uppenbart dubbelriktade -
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det är klart att det är där spelaspekten är lättast att lägga. 

Undantags- och antecipativ styrning 

I materialet fanns även tendenser som visade på att styrningen var 

av typ undantagsstyrning och det var också tydligt atL förväntning

arna om hur styrande organisation ville ha det var styrande i sig. 

Sådana tendenser, vilka inte enkelt kunde inordnas i den ursprungliga 

föreställningsramen, kan beskrivas i följande termer med den här valda 

spelansatsen. 

I det löpande arbetet fungerar processerna inom vissa strukturer. 

Dessa strukturer - t ex beslutsregler - är resultatet av tidigare "spel", 

mellan bl a styrande och styrd organisation. Så länge som de situationer 

som uppstår, t ex taxesättningsfrågor, personalfrågor, kan hanteras 

inom, och med hjälp av, de befintliga strukturerna finns inget större 

behov av en mer aktiv "förhandlingsprocess".''" 

När emellertid en ovanlig situation uppstår räcker de befintliga struk

turerna inte till. Komplexiteten ger upphov till osäkerhet som måste 

hanteras på ett eller annat sätt. Denna osäkerhet ger grunden för ett 

spel mellan styrande och styrd organisation där den som kan hantera 

osäkerheten kan öka sin makt genom att styra i den ifrågavarande situa

tionen. Makten sätts så att säga på spel i de "ovanliga" situationerna. 

Det subjektiva inslaget är markant - dels är det upplevelserna av 

osäkerhet som är relevanta,dels är förväntningarna om styrning mycket 

viktiga. Detta visar på vikten av att beakta de värderingsmässiga för

utsättningarna i samspel med de rent faktiska förhållanden som råder. 

Sammanfattningsvis kan den empiriska studien sägas väl falla in i 

1. Det är dock troligt att enskilda individer kan uppleva behovet 
högst olika, deras toleransgränser är olika. 
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"spelmönstret11. ̂ Det är dock mycket viktigt att återigen poängtera att 

empirin i sig är gjord med ett annat perspektiv. 

På föregående sidor har jag försökt att visa på empirin i ett nytt ljus. 

Ett nytt mönster har därvid framträtt. Frågan blir då om detta nya 

mönster kan säga oss mer än den ursprungliga föreställningsramen? Är 
2 

det rimligt att närma sig studieomradet med en sadan modell? 

74.2 Vm utv&cklade. {sô^l^tâiZn^ingôà.amm i, ^önhåttando, till dm uji-
òpsumgliga modoJULm 

I kapitel 10 angavs som skäl för en vidareutveckling av föreställnings

ramen att den ursprungliga modellen inte fyllde de krav som gavs av 

empirin. 

Ett första krav på föreställningsramen är att den ska visa på en 

syn på miljön som totalitet. 

Ett krav på föreställningsramen är att den ska visa på individens 

centrala roll i styrning. 

Ett krav på föreställningsramen är att den ska visa på styrning 

som ett nspecialfall" av relationer. 

Ett krav på föreställningsramen är att den ska visa på betydelsen 

av perceptioner (upplevelser3 förväntningar). 

Ett krav på föreställningsramen är att den ska visa på att individen 

kan söka undvika konflikter även i styrrelationer. 

Ett krav på föreställningsramen är att den ska visa på styrning 

som en delvis gömd företeelse. 

1. Det var ju bl a den som initierade spelansatsen. 

2. Innebörden av "rimlig" blir med nödvändighet delvis tolkad utifrån 
ett åtminstone intersubjektivt, snarare än förment objektivt, per
spektiv. Argument har anförts för rimligheten av den utvecklade 
föreställningen mot bakgrund av de empiriska erfarenheterna. Avsik
ten har alltså varit att visa på vissa indikationer angående rimlig
heten av modellen. 
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Förändringen kan beskrivas som en omformulering till att se styrning 

som en speciell slags relation där en total bedömning i varje enskild 

situation ligger till grund för aktörernas agerande. 

Kravlistan låg till grund för vidareutveckling av föreställningsramen. 

Även andra förändringar kom därigenom till stånd. Genom "jämförelse" 

mellan föreställningsramarna framkommer en förändring bl a i syfte och 

detaljeringsgrad. 

Den ursprungliga föreställningsramen framställdes med hjälp av en 

modell : 

ORGANISA-I 

TORISIC 

NIVÅ 

BESLUTS

NIVÅ 

STYRANDE ORGANISATION STYRD ORGANISATION 

Uppfattning om styrd 
organisations egenskaper *n  

Intern arbetsmilj 

Extern arbetsmilj 

Intern värdemil. 

Extern värdemilj 

jStyrande org 
legenskaper 

Styrande individs 
egenskaper 

Information 

|ÖVER0RDNAD STYRNING 
= styrstrategi) 

1 Intern arbetsmiljölN 

HExtern arbetsmiljö! 

11 Intern värdei 

]Extern värdemiljö [ 

•Styrd org. 
^egenskaper 

1J| SITUATIONSSTYRNING 
)| (= detaljstyrning) 

i  a  t  i o n  
"~1 

Uppfattning om sam
band styrsituation/ 
styrmedel 

I Finansiella Besluts- Besluts-
I resurser fattare underlag 

Process 

Beslutsregler 

Figur 19. Den ursprungliga föreställningsramen 
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Samspelet mellan organisationer på två nivåer finns med även i den ut

vecklade ansatsen som beskriver ett spel på två nivåer: 

(reducering av) 

KOMPLEXITET 

En 
situation 

OSÄKERHET \SPEL OM MAKT Î STYRNING 

Figur 20. Den utvecklade föreställningsramen 

Dessa beskrivningar av organisationers relationer ska snarast ses som 

två på varandra följande steg. Via empirin utvecklades en teori som 

till en del bygger på den ursprungliga föreställningsramen."'' Skillnader

na mellan dessa två ansatser är flera, även om likheter finns på grund 

av den successiva utvecklingen. De skillnader som är viktiga gäller 

framför allt ansatsens relevans, dvs vad dess syfte är och hur detta 

kan nås. 

Den ursprungliga modellen kan karaktäriseras som specifik beträffande 

syfte, detaljeringsgrad, relevansområde m m. Empirin liksom de vidare 

teoretiska studierna medförde en förskjutning till en mer generell 

formulering. 

Detaljering8graden har släppts i den vidareutvecklade föreställnings

ramen till förmån för en mer bred och generell formulering. En sådan 

har fördelen att den operationella innebörden kan anpassas efter det 

enskilda studieområdet. Istället för att söka direkt operationaliserade 

begrepp i modellen får begreppen definitioneras operationellt i de en

skilda fallen. Av det sagda torde också framgå att arbetet gått från en 

allmän bild till en specifik och sedan till en allmän formulering igen. 

Dvs, via en fördjupning i ett enskilt studieområde, styrning av stat

liga företag, har en mer generell formulering utvecklats. 

1. Vilken ju utgjorde det perceptionsfilter som empirin sågs genom. 
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Syftet med de presenterade föreställningsramarna kan också sägas vara 

delvis olika. Även om den ursprungliga modellen tog fram individen så 

fanns i den ett drag av objektïwitet. I den utvecklade föreställ

ningsramen har, på grund av de empiriska erfarenheterna och den mer 

aktörsorienterade inriktning som valts utifrån de fördjupade teore

tiska studierna, de subjektiva upplevelserna satts i förgrunden. 

Det utifrånperspektiv som kännetecknade den ursprungliga modellen har 

alltså kopplats till ett individ/aktörsperspektiv, även om mitt per

spektiv är utifrån. 

Beskrivningsnivån är organisationen som helhet i båda fallen, men i 

den vidareutvecklade föreställningsramen betonas hela tiden individers 

upplevelser och processer snarare än strukturer och "objektiva" fakta. 

Organisationen ses så att säga med litet andra ögon. Sammantaget kan 

den i del III presenterade föreställningsramen beskrivas som att pro

cesser och individupplevelser satts i centrum - även med ett uti frän-

perspektiv. Syftet har också förskjutits en smula från beskrivande 

ansats till en ansats som inte går så långt i beskrivning men som ger 

ett sätt att tolka verkligheten, dvs att förstå den. 

Relevans område t för de båda ansatserna har framgått. Den första for

muleringen sökte beskriva styrningen av ett företag varvid styrning

ens förutsättningar, former och effekter togs fram. Den modellen är 

sålunda helt inriktad på att beskriva fenomenet styrning (= styrning

en i centrum). De empiriska studierna visade att relationerna mellan 

företag är mångfacetterade och svårgripbara och att styrning bara är 

en del av denna relation, tillika starkt sammanflätad med andra rela

tioner. Styrning ses istället som ett, väsentligt, specialfall av 

relationer mellan organisationer. 

Ovanstående medför att den spelansats som presenterats är användbar 

för relationer i allmänhet, t ex för individ och gruppnivå, även om 

spelens intensitet, liksom utfall och insatser, varierar. Det senare 

synsättet ger ett sätt att beskriva styrning som en dynamisk relation3 

en process som ständigt pågår och där individer står i centrum vare 
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sig spelet gäller en enskild situation eller frågor som rör organisa

tionen som helhet. 

Relevansområdet kan också beskrivas utifrån koppling till annan teori

bildning. Av framställningen i del I respektive del III framgår att 

bredden i den utvecklade föreställningsramen är väsentligt större. 

Den anknyter till en betydligt mer allmän teoribildning - kring rela

tioner - än den första som mer snävt gick in på styrning som studie

område . 

Den teoretiska relevansen har också ökat genom försöken att undvika 

förhastade operationaliseringar. Operationaliseringar får göras i 

enskilda studiefall. Operationaliseringar finns givetvis i den empi

riska studien, från dessa operationella begrepp har de teoretiska 

begreppen tagits fram. 

Sammantaget, på vilket sätt är den utvecklade föreställningsramen 

"bättre" än den utsprungliga? Här har tagits fram att den syftar till 

en bredare ansats, är mer allmängiltig3 är kopplad till en vidare 

teoretisk skolbildning samtidigt som den har som syfte att ge ett 

mer aktörs orienterat3 upplevelseinriktat perspektiv. 

Från att ha betraktat - den första - modellen som ett hjälpmedel för 

att strukturera upp och beskriva verkligheten har jag - i den senare 

formuleringen - övergått till att formulera föreställningarna som ett 

uttryck för ett synsätt att applicera på verkligheten. Detta synsätt 

är till sin natur mer öppet inriktat på subjektiva fenomen och byg

ger på de empiriska erfarenheterna - i den ursprungliga formuleringen 

var ansatsen mer objektiv. 

Detta mer individcentrerade synsätt är också mer inriktat på att se 

på skeenden i sig (processer) snarare än på resultaten därav (struk

turer) . Förståelse för sociala skeenden kan enbart uppnås genom en 

sådan fördjupning i processerna som sådana. 
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14,3 Något om uXväActzsUng av en ̂ o^^tMZyiing^am 

I de två föregående avsnitten har den utvecklade föreställningsramen 

analyserats ur vad man skulle kunna kalla ett processperspektiv. Med 

detta avses att del III i föreliggande studie analyserats i relation 

till del I och XI. Analysen visade att den fyllde de empiriskt baserade 

krav som var utgångspunkten för att utveckla föreställningsramen. 

Utvärdering av föreställningsramar, teorier»måste med nödvändighet 

göras dels utifrån syftet, dels utifrån det - accepterade - paradigm 

teorin är en del av. Bedömningen kan göras ur olika perspektiv - t ex 

ett inom-teoretiskt (inom samma paradigm), ett mellan-teoretiskt (all

männa forskningskriterier) och ett samhälls- eller användarperspektiv."'" 

Syftet, som det angavs i kapitel 1, var att utveckla en föreställ

ningsram, där styrning ses som ett specialfall av relationer. Studien 

i sig utgör en process där de olika stegen på vägen till den utvecklade 

föreställningsramen representeras av del I och II. 

Det övergripande synsättet - paradigmet - vilket den utvecklade före

ställningsramen tillhör är systemsynsättet ur ett aktörsanpassat per

spektiv. 

Stevrin (1974) anför ett antal valideringsprinciper när han utvärde-
2 

rar sm egen studie. Framställningen nedan tar upp dessa principer. 

"Principen om kumulativ kunskaps tillväxt" 

Kriteriet är att föreställningsramen ska öka kunskapen om något om

råde. De områden som här är aktuella är interorganisatoriska rela

tioner, styrning, makt, relationer i statliga företag. Den ska så

ledes bygga på och öka redan befintlig kunskap. Den utvecklade före

ställningsramen uppfyller kriteriet dels genom att bygga på den i del 

1. Uppdelningen hämtad från Wijk, G (1978). 

2. Även Wijk, G (1978) tar upp liknande principer. 
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I presenterade modellen men dels också genom att den bygger på exi

sterande och accepterade teoribildningar. Föreställningsramen utgör 

en genomgång, syntes och egen utveckling av existerande teorier.^ 

"Principen om intersubjektivitet" 

Denna term använder Stevrin i Joakim Israels mening. Kriteriet inne

bär därför att andra med samma förutsättningar som jag ska komma till 

samma resultat om de har samma problem, metoder och värderingar. I 
2 mina ögon är denna formulering alltför generös. Snarare kan krite

riet formuleras så att föreställningsramen ur teoretisk, metodologisk 

och empirisk synvinkel är acceptabel/trovärdig för forskare inom samma 

paradigm. Med hänvisning till tidigare diskussion om kunskapstill-

växt, där den utvecklade föreställningsramen byggde på tidigare teo

rier, torde även detta kriterium vara uppfyllt. 

"Principen om konsistens" 

Kriteriet innebär att föreställningsramen i sig ska vara logiskt upp

byggd och konsistent. Genom betoningen på en - schematiserad - kedja 

av begrepp och distinktionen mellan två nivåer - där innebörden av 

struktur/processbegrepp och individens roll klargjorts - utarbetades 

en ansats - spel om makt - där en stor variation av styrningsfall 

tillåts. Kravet på logik och konsistens kan alltså anses vara upp-

fyllt.3 

"Principen om förändrings förmåga" 

Kriteriet avser föreställningsramens förmåga att generera nya upp

täckter eller förändringar. Genom "vinklingen" av ett traditionellt 

1. Underlag för val av teoribildningar kom som framgått från de em
piriskt genererade kraven. 

2. Eftersom en sådan "totalbild" strikt tillämpad, dels medför att 
alla forskare torde vara unika, dels blir det inte många "fel
källor" kvar - utom rena reliabilitetsfrågor. 

3. Kaplan, A (1964) betonar också ett kriterium att teorier bör ha hög 
grad av "simplicity" - dvs inte vara onödigt detaljerade i fram
ställning och innehåll. 
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systemperspektiv och genom ett nytt sätt att se på styrning (aktörs-

och processorienterat) ger föreställningsramen möjligheter till något 

liknande "aha-upplevelser". Ett vanligt fenomen ställs i en något 

ovanlig belysning vilket ger möjlighet till fördjupad insikt och 

därmed förändringar och upptäckter. 

"Principen om föreställningsramens relevans" 

Kriteriet gäller föreställningsramens relation till verkligheten. 

Ger den en adekvat bild av verkligheten? Detta kriterium kan anses 

vara uppfyllt enligt diskussionen i avsnitt 14.1.1. 

"Principen om överföringsförmåga" 

Kriteriet avser föreställningsramens kommunicerbarhet i samhället/ 

för användare. I en dimension har kriteriet uppfyllts, nämligen att 

beskrivningen är enkel och baseras på "individers situationer" var

för förståelsen torde underlättas. I en annan dimension är naturligt

vis föreställningsramen svår att överföra eftersom den till stor del 

bygger på etablerad teoribildning och därför här har en "teoretisk" 

framställningsform. 

Till sist vill jag också ta upp ett kriterium från Wijk (1978) som 

inte ingår i de tidigare nämnda, nämligen analys- och teknikmedveten

het. Kriteriet innebär ett visst mått av självkritik och förmåga till 

omorientering. Jag har försökt redogöra för de överväganden av främst 

metodologisk art som ständigt funnits i arbetet. 

14.4 Metodfisiågosi 

De metodologiska frågorna har behandlats kontinuerligt i studien. 

I kapitel 1 beskrevs projektets utveckling beträffande problem3 teori

er och metoder. Metod för val av litteratur diskuterades i samband 

med de två föreställningsramarna. Metodöverväganden har också disku

terats som bakgrund till empirin och vid analysen av densamma. Slut

ligen finns även en metoddiskussion kring systemsynsättets relevans. 
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14,4.1 Pfioblm- ock te.osu.uutv e.ckLLng.. 

Tidigare beskrevs projektets utveckling som ett antal förändringar i 

problem^ teorier och metoder. För att något sammanfatta studien åter

knyts till denna diskussion. Problemförskjutningen kan illustreras 

på följande sätt 

Styrning i centrum (hur styrs?) 

Relationer av typ styrning (hur 
beskriva styrning? 

Problemställningen har alltså förändrats så att styrning ses som en 

speciell slags relation, dvs styrning ses i ett vidare sammanhang. 

Genom relationsaspekten betonas också aktörernas roll. 

Även teoretiska förskjutningar har ägt rum. De två presenterade före

ställningsramarna speglar denna utveckling som ett resultat av prob

lemförskjutningen. De teoretiska förändringarna kan beskrivas på föl

jande sätt: 

Systemsyn 
(strukturell) 
("fakta") 

Systemsyn 
(modifierad 
aktörsmodell) 
("upplevelser") 

Styrning (baserad på egenskaper i organisations-
och beslutssituation) 

Relationer (styrning som utfall av spel om 
makt) 

Denna utveckling speglar en personlig lärprocess. Studien påbörjades 

med ett synsätt inom ett traditionellt systemperspektiv. Det ursprung

liga synsättet var starkt färgat av den tradition som fanns under 

1960- och början av 1970-talet. Denna tradition"'" hade klart normativa 

1. Traditionen bör inte tillskrivas enskilda personer utan är snarare 
ett mönster under en viss tid som de flesta är påverkade av. Tradi
tionens karaktär är sålunda skild från individernas bidrag - tradi
tionen är snarare strukturella aspekter på den samlade uppsättning
en bidrag. 
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inslag, såg instrumentent på organisationer och var relativt deter

ministisk. Synsättet som sådant presenterades i del I. I varje tra

dition ligger tendenser till förändring och en förändring har också 

skett under 1970-talet inom organisationsteorin. Idag är synsätten 

mer inriktade på icke-normativa angreppssätt, organisationer betrak

tas i ett större sammanhang och situationsanpassning är ett karak

täristiskt ord."'" Denna förändring speglas till viss del i min studie, 

genom att ett mer aktörsbaserat perspektiv anlagts på organisationers 

relationer. 

14.4.2 .. .modlon. m&todLutveckJUng 

Den utvecklade teorïn3 föreställningsramen, medför frågor om andra 

•problem och andra metoder. Problemställningar med den utvecklade 

föreställningsramen som grund tas upp i avsnitt 14.6. Metoddiskussio

nen gäller dels vilka krav det förändrade teoretiska synsättet med

för, dels hur en undersökningsstrategi baserad på dessa krav kan ut

formas . 

Den utvecklade modellen sätter processer, aktörer, individers rela

tioner och upplevelser i centrum. Med en sådan inriktning betonas det 

centrala i att studera relationer mellan organisationer genom att fo

kusera intresset på aktörerna i de olika situationerna. 

En förståelseinriktad3 tolkande (= hermeneutisk)1 ansats är en väg att 

gå. Genom en dialog med aktörerna kan centrala fenomen förstås (som 

kedjan komplexitet -»• osäkerhet -»• makt -* styrning), dels kommuniceras 

min innebörd i begreppen, dels aktörernas tolkningar i en ömsesidig 

växelverkan. Till viss del finns en växelverkan redan i den empiriska 

studien i del II, men där har jag inte haft en fullt så stringent in

riktning på upplevelser utan även mer objektiva fakta har tagits fram 

(typ omvärldsrelationer). 

1. I skrivande stund ser jag att sista numret av Administrative Science 
Quarterly (Dec 1979) helt ägnas åt kvalitativa metoder. ASQ har 
länge varit kvantitativt inriktad och detta kan tas som ett indi
cium på att ny tradition uppstått. 

2. Hermeneutik används här främst med Lindströms, J (1974) innebörd. 
Se även Asplund, J (1970), Arbnor, I-Bjerke, B (1977), Trankell, A 
(1973). 
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En annan aspekt är synen på språket som kommunikationsmedel. Min 

åsikt^" är att alltför litet vikt läggs vid denna aspekt i många inter

vjuundersökningar (inkl min egen). Våra perceptionsfilter, vår förför

ståelse, leder oss att tolka intervjusvar i ett givet schema. Alla 

svar kan t ex tolkas i en dikotomisk skala om det är vårt schema. 

Språkliga utsagor är inte entydiga. Weick (1969) visar hur ett till 

synes meningslöst uttalande tolkas av mottagarna. De tillskriver ut-
2 

talandet en mening. 

Av ovanstående torde framgå miç. inställning att studier med intervju

metod, åtminstone inom organisationsteorin, skulle vinna på att fler 

aspekter av språkets innebörd och struktur beaktas samt på en större 

insikt i vad interaktioner mellan intervjuare - intervjuade innebär. 

Annorlunda uttryckt genereras med intervjumetoden en mängd mer eller 

mindre dold "information" äom borde beaktas, typ dolda känslor av 

sympati/antipati i interaktionen. Denna dolda information har bety

delse för intervjuaren - den intervjuades tolkning av situationen -

och av resultatet. Sammantaget har min egen studie medfört en positiv 

inställning till intervjumetoden men också en medvetenhet om att 

metoden innebär mer än en "enkel" dialog. 

3 
Lindström (1974) tar upp fem olika synsätt pa hur kunskap bildas. 

Min studie kan sägas bygga på en form av interaktionistisk syn på 

kunskapsbildning. Det har framgått att studien bygger på en växel

1. Jmf Weick, K E (1969), Asplund, J (1973), Lindström, J (1974). 

2. Exemplet är en sociolog på resa. Vid varje ny anhalt hämtas han på 
flygplatsen. Under färden därifrån fäller han vid slumpmässigt vald 
tidpunkt yttrandet: "Oh my that's changed". Varje enskild förare 
ger uttalandet en mening av typ: "ja solnedgången har märkliga effek
ter" eller "ja allt är ju nytt efter branden". 
Weick, K E (1969) hävdar också att det först är i efterhand skeenden 
får en mening - man tolkar in en mening. 

3. Empirism/fenomenalism, rationalism, logisk empirism, interaktio-
nism samt hermeneutisk interaktionism. 
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verkan av teoretiska och empiriska studier. "Interaktionism" beskrivs 

just på detta sätt - individen - "det tänkande subjektet" bildar 

kunskap. "Hermeneutisk interaktionism" innebär kunskap genom dialog 

och förståelse i en subjekt - subjektrelation. Inslag av en sådan 

interaktionism finns i min studie genom den relativt fria karaktären 

på intervjuerna. Trots detta kan studien inte helt sägas vara herme-

neutiskt inriktad, snarare ger den ett uttryck för en kunskapsbild-

ningsväg "interaktionism med inslag av hermeneutik". Vid en empirisk 

studie baserad på den utvecklade föreställningsramen torde det her-

meneutiska inslaget öka. 

Det grundläggande paradigmet, systemsynsättet, diskuterades i del III 

varvid det framkom att systemsynsättet i sig kan användas med en be

toning på aktörer och deras upplevelser. Den förekommande tudelningen 

mellan aktörs- och systemsynsätt är alltså alltför hårddragen. Där

emot är det med en strategi av renodlad aktionsforskningskaraktär, 

t ex med direkt förändringssyfte, kanske mindre intressant att disku

tera systemets karaktär."*" Blandformer är vanliga. Arbnor-Bjerke (1977) 

talar t ex om "kontextuella procedurer". Med detta menas att man med 

ett givet synsätt (exempelvis systemsynsätt) som bas kan använda tek

niker för insamling och bearbetning från ett annat synsätt (exempelvis 
2 aktörssynsättet). 

1. Jmf Silverman, D (1976). 

2. Arbnor, I - Bergkvist, T (1977) tillämpar för övrigt ett "aktörs-
baserat systemsynsätt". 
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UNDERSÖKNINGSOMRÅDE 

TOTALT 

SYNSÄTT 

Arbnor, I - Bjerke, B (1977) 

Figur 21. Insamling och bearbetning via annat synsätt (s 427) 

En skillnad som ofta nämns (Arbnor,I-Bjerke,B 1977) är att systemsynsät

tet är mer inriktat på objektivtet medan aktörssynsättet tar hänsyn 

till subjektiva tolkningar. Detta kan kopplas till observatörens roll 

- ett utifrån respektive ett inifrånperspektiv. Även studier med ett 

utifrån-perspektiv kan dock innehålla inslag av subjektiv tolkning. 

Allisons (1971) studie av Kuba-krisen ger t ex tre olika tolkningar 

av krisen. 

De ovan diskuterade frågorna bildar utgångspunkt vid frågan om metod

ansats vid vidare empiriska studier med den utvecklade föreställnings

ramen som grund. 

Föreställningsramens betoning på individers perceptioner, på processer 

och på totalitet gav insikten att all kunskap inte kan fångas i detal

jerade scheman - och på en konkret empirisk nivå. Snarare måste man som 

forskare utveckla ett synsätt som ger möjligheter att analysera de fe

nomen som man stöter på i empiriska sammanhang. Detta synsätt bör inte 

vara alltför detaljerat på den teoretiska nivån utan bör snarare ge en 

möjlighet att strukturera de detaljer som finns i det studerade objek

tet. 

Den ursprungliga modellen representerar ett sådant synsätt som i sig 
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var alltför detaljerat men där viktiga delar finns med."'" Den empiriska 

studien utfördes med detta synsätt som grund. Empirin visade att model

len var alltför detaljerad och "säker" i sin struktur. Naturligtvis 

fanns friheten att efter eget val strukturera området, t ex helt i den 

ursprungliga modellens termer, men min tveksamhet om den ursprungliga 

modellens förmåga att ge en adekvat bild av de empiriska förhållandena, 

ledde in på nya teoribildningar. 

En förskjutning i syftet finns alltså. Den ursprungliga ansatsen gav 

uttryck för en ambition att beskriva styrningen medan den utvecklade 

ansatsen är utformad med ståndpunkten att en djupare förståelse fäv pro

cesser måste vara syftet med studier av styrning. 

Den utvecklade föreställningsramen innebär alltså en mer ostrukturerad 

ansats i detaljer, och ger också ett uttryck för en ambition att för

stå snarare än att enbart beskriva. Detta ger krav på en annan, mer 
2 

hermeneutiskt inriktad, mjukdataorienterad metod för att vidareutveckla 

ansatsen. 

Även om intervjuerna i denna studie varit relativt fria till sin karak

tär så torde alltså betoningen på aktörers subjektiva upplevelser och 

på processer betyda ett mindre kyligt-objektivt angreppssätt till för

mån för ett mer deltagande-subjektivt. 

Detta torde innebära en ansats av aktionsforskningskaraktär, där t ex 

deltagande i organisationer kan bli aktuellt. Intensiva intervjuer med 

betydligt högre ambitionsgrad beträffande kartläggning av perceptions-

mönster hos respondenterna är ett annat exempel på en sådan mer för-

ståelseinriktad ansats, metodologiskt sett. 

1. Bl a samtidiga betoningen på fasta låsningar på överordnad nivå och 
låsningar i de enskilda situationerna samt betoningen på både vär-
de- och arbetsmässiga förutsättningar. 

2. Troligen då av det slag som Asplund benämner "teoretiskt hård, 
empiriskt mjuk". 
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Till sist vill jag också hävda ståndpunkten att en multïmetodansats 

kan vara på sin plats vid ett "utifrån"-perspektiv - eller som ett 

komplement till en hermeneutisk ansats.^ En multimetodansats har för

delen att man kan belysa ett fenomen ur flera aspekter, kunskap fås 

genom olika källor - intervjuer, enkäter, observation osv och ett för

hållande analyseras med hjälp av alla tillgängliga slag av data. 

Crozier (1971) använder t ex till viss del denna teknik och hävdar 

att trovärdigheten ökar när heterogena metoder ger indicier åt samma 

håll. 

14.5 SluutòCùtòQA 

Slutsatserna av studien är av flera olika slag. För det första gäller 

de frågor om teoriutveckling. För det andra argumenteras för en stånd

punkt om problemområdet, främst empiriskt. För det tredje har vissa 

metodfrågor penetrerats. Till sist behandlas också den kunskapssyn 

som studien resulterat i. 

14.5.1 Tzotiiutvzcktlng 

En slutsats är att de två presenterade föreställningsramarna är ut

tryck för en förändring av synsätt, även om den i del III presenterade 

föreställningsramen delvis bygger på den ursprungliga. Syftet föränd

rades som framgått från en beskrivande till en tolkande ansats. Föl

jande sammanställning ger en bild av skillnaderna mellan föreställ

ningsramarna. 

1. Ansatserna måste kanske genomföras av skilda individer på grund av 
att olika metoder bygger på olika kunskapssyner. 



- 203 -

Del I Faktorer 
(ex miljöbe-
greppen) 

Styrning "Analytisk" Beslutsöver- Struktur 
ensstämmelse I 

i i i  
Del III Totala 

begrepp 
(komplexitet 
osäkerhet) 

Relationer Aktörs-
orienterad 

Makt Process 

Spelansats 

Figur 22. Utvecklingen av föreställningarna 

I den utvecklade föreställningsramen betonas alltså processers, liksom 

aktörers,centralitet och nödvändigheten av att beakta den totala situa

tionen. Synsättet på styrning som ett specialfall av relationer är ett 

resultat av en sådan total ansats. I en relation kan bl a finnas inslag 

som kan beskrivas som styrning. Styrningen påverkar/påverkas av övriga 

relationer. 

Helhetssynen finns i både del I och del III,^ men innebörden är olika. I 

den ursprungliga föreställningsramen kan helheten beskrivas enligt 

följande. 

Helheten består i att beakta både situationsnivå - processer - och orga

nisatorisk nivå - strukturer. Den utvecklade föreställningsramen kan 

analogt beskrivas som följer. 

1. Holism är ju tecknande för systemsynsättet. 

Organisatorisk 
nivå 

(strukturer) 

Situationsnivå 
(beslut 
processer) 
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Helheten består av att förhållanden (externa och interna) bedöms i sin 

helhet i varje situation. Spel på situationsnivå avser ett specifikt 

tillfälle, i en process. Spel på organisationsnivå avser spel där många 
2 processer - och därmed många situationer - är inblandade. 

Min slutsats blir att den utvecklade föreställningsramen på ett bättre 

sätt än den ursprungliga betonar processers och aktörers betydelse i 

relationer. Den kedja av begrepp och den spelansats jag introducerat 

anknyter till och utgör en vidareutveckling av väletablerade teoribild-
3 

nmgar. 

Föreställningsramen är primärt tillämpbar på styrrelationer. Även om 

föreställningsramen bygger på en empirisk studie av bilaterala rela

tioner så finns det i spelansatsen inget som talar mot fler än två 

aktörer. 

74.5.2 VtioblmomnÅdeÄ 

Den empiriska relevansen av att studera styrning torde framgå av den 

centrala roll begreppet haft/har i systemsynsättet (kapitel 2). Den 

1. Egentligen skulle ingen gräns sättas. I en situation bedöms förhål
landen oavsett om de är interna eller externa. 

2. "Prickar" i figuren. 

3. T ex genom analys av väsentliga begrepp (kapitel 11-13). 
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empiriska studien gav också vid handen att området är relevant. Däremot 

kan man ur studien dra slutsatsen att styrning bör ses som ett generellt 

problem/fenomen och att styrning i specifika fall, som t ex styrning av 

statliga företag, är "variationer på samma tema". 

Den ursprungliga föreställningsramen hade styrning av statliga företag 

som utgångspunkt och den empiriska studien avsåg statliga företag. Den 

utvecklade föreställningsramen är inte specifikt inriktad på denna fö

retagsgrupp, utan gäller, som framgått, snarare styrrelationer i all

mänhet. 

De statliga företagen är mycket intressanta som studieobjekt eftersom 

gruppen i sig inrymmer så vitt skilda organisationer. Skillnaderna gör 

framför allt att komparativa ansatser kan tillämpas. 

Även i min studie finns ju skilda typer av företag. De skillnader som 

finns är dock inte speciella för statliga företag som organisationer. 

Likartade skillnader finns bland organisationer utanför denna grupp, 

t ex skillnader i uppgifter och miljöer. 

Det kan också nämnas att den föreställningsram som presenterats är på 

en generell och teoretisk nivå. Vid vidare studier måste naturligtvis 

innebörden av begreppen till viss del anpassas efter det studerade ob

jektets speciella förhållanden. 

14.5.3 Metodßsiagosi 

Studien är inte avsedd att bevisa något utan visar på ett synsätt som 

jag kommit fram till genom empiriska och teoretiska erfarenheter. Metod

frågor diskuterades ingående i avsnitt 14.4. Slutsatsen är att teori

utvecklingen och problemformuleringar ställer krav på en mer förståel-

seinriktad metod. I samband med en sådan dialogcentrerad ansats blir 

innebördsbestämning - operationaliseringar - av begreppen en central 

uppgift. 
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Ytterligare ett steg i den process som denna studie är ett uttryck för 

kan vara att närmare söka precisera innebörden av de teoretiska begrep

pen. Min inställning är den att "förhastade" operationaliseringar är 

av ondo (även om en induktiv forskningsmetod mycket väl kan accepteras). 

Arbetet med att länka ihop generella synsätt med empiriska observatio

ner/mätningar eller vice versa bör utföras med stor omsorg. Operationa

liseringar får - med det i denna studie valda tillvägagångssättet -

testas fram i ljuset av det valda synsättet, varvid subjektiva upple

velsedata är väsentliga. 

Man kan beskriva begreppsutvecklingen som en spiral, där utgångspunkten 

var ett ganska teoretiskt begrepp - exempelvis värdemiljö. Begreppet 

utvecklades före empirin så att det fick en mer konkret innebörd. 

Respondenterna gav sedan sin konkreta innebörd åt begreppet under den 

empiriska studien. På basis av empirin överfördes de konkreta begrep

pen till mer allmängiltiga begrepp - som t ex att värdemiljö blev en 

del av komplexitetsbegreppet. En operationalisering av de "nya" teo

retiska begreppen skulle troligen i vissa fall ligga ganska nära den 

konkreta innebörd som framkom i empirin. 

14.5,4 Om kunòkapòòyn - tn ståndpunkt 

Den främsta slutsatsen av denna studie är att all kunskap är ett steg 

på vägen'. Genom att presentera ett synsätt, använda detta vid empi

riskt arbete och med erfarenheterna från detta komma fram till ett ut

vecklat synsätt har en del av den process som forskning innebär visats 

fram, I detta fall har processen beskrivits med hjälp av tre bilder 

- den ursprungliga föreställningsramen, empirin och den utvidgade före

ställningsramen. 

Av detta följer att processen inte slutar här - även om forskaren gör 

annat så finns dessa föreställningar med i bagaget och är ett filter 

för nya intryck. På detta sätt - ur individuell synpunkt - är kunskap 

1. Och dessutom i viss mening personlig. 
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kumulativ och kan ses som en utveckling. Det är dock tveksamt om samma 

förhållanden gäller rent allmänt så att kunskapsmassan totalt sett 

växer oberoende av individen och kunskapsbildningen är en kedja av stu

dier. Kunskapsbildning är en individuell process där genvägarna över 

andras erfarenheter är få - de egna perceptionsförutsättningarna utgör 

här naturliga hinder"'". 

Denna ståndpunkt ska inte tas som tecken på tveksamhet beträffande den 

presenterade föreställningsramen. Istället vill jag betona en medveten

het om att även denna kan utvecklas - som all kunskap. Naturligtvis är 

den "bättre" än den tidigare modellen, men jag vill inte hävda att den 

för evigt är "den bästa" modellen. Den är dock den bästa modellen här 

och nu, som jag ser det. Förhoppningsvis delas denna uppfattning av and

ra med ungefär samma perceptionsfilter som det jag har (jmf principen 

om intersubjektivitet i avsnitt 14.3). 

I ovanstående ligger också min syn på kunskapsutveckling. Kunskap upp

står i cirklar så att man först ser en helhet, sedan "förstår" delar 

och så går tillbaka till helheten för en revidering och utvidgning osv. 

På detta sätt kan man varva teoretiskt och empiriskt arbete för att nå 

djupare kunskap om ett område. Processen med utvidgningar och avgräns-

ningar kan fortsätta - i oändlighet - studien ska alltså betraktas som 

ett tvärsnitt i en fortlöpande kunskapsbildningsprocess. 

14,6 vidait fiosl&krung 

Studien är en beskrivning av en forskningsprocess. Under de år studien 

pågått har en del frågeställningar klarnat och utvecklats» En beskriv

ning av detta är föreliggande framställning. Samtidigt har en mängd 

nya frågeställningar dykt upp. I varje bearbetning av en frågeställning 

(= svar) genereras nya frågor. 

1. Jpaf återigen Ashby (1969) "law of requisite variety" som gör att jag 
nyböjrjare på detta område hade svårt (kanske var det omöjligt) 

ßpp "§e" mönster och företeelser som med utökad kunskap senare 
Hpp i mina perceptioner av vçrj^igheten. 
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Utifrån modellen och empirin kan en mängd vidare forskningsuppgifter 

skisseras. Ämnesområdet som sådant spänner över ett fält där flera 

discipliner är aktuella. Inom den studerade företagsgruppen finns 

mängder av aktuella problem att studera liksom inom det aktuella stu

dieområdet - organisatoriska relationer. Som påpekats ger också det in

dividperspektiv som förordats uppslag till fördjupning på social- och 

individualpsykologins område. 

Av alla dessa områden är de kanske intressantaste de som har att göra 

med utveckling av föreställningsramen. 

Ett huvudproblem är: vad innebär spelen? Metoden för att belysa inne

börden är främst vidare empiriska studier"*" med en förståelseinriktad 

ansats. Härigenom erhålls en djupare insikt i spelens karaktär. I 

avsnitt 14.4 argumenterades också för behovet av en utveckling av 

intervjumetodiken i denna typ av ansats. Detta ser jag som en viktig 

uppgift. 

I en empirisk studie ingår också innebördsbestämningar - operationali-

seringar - av centrala begrepp. Samtidigt med vidare empiriska studier 

måste teorier utvecklas. Tänkbara riktningar är här inom området in-

dividual- och socialpsykologi. Frågor som bör belysas är bl a; hur for

mas upplevelser, på vilket sätt kommer individens personliga egenska- -

per in i de spel som förekommer, vad är osäkerhet för enskilda indivi

der? 

Ovanstående ska ses som en tänkbar riktning av fortsatta studier. 

Det troliga är naturligtvis att de nya frågorna efter hand ger upphov 

till helt andra problem, metoder och teorier än de ovan skissade. Forsk

ning innebär ständiga ställningstaganden i ljuset av nya aspekter. 

1. Dessa studier bör i första hand avse interorganisatoriska relationer. 
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15.1 Bakgrund och òyfite. 

De senaste decennierna har i hög grad karaktäriserats av ett allt stör

re beroende mellan olika delar av samhället. Ett uttryck för denna ten

dens är den Ökade Interaktionen mellan offentlig och privat sektor. 

Det ökade beroendet tar sig bl a uttryck i att samhället kan gå in och 

ta ansvar för företagens fortlevande (för sysselsättningen) och i ök

ningen av företagens sociala ansvar. Gränserna mellan sektorerna suddas 

ut. 

Tidigare var de olika sektorerna i högre grad åtskilda. Detta medförde 

att de t ex svarade för helt skilda typer av uppgifter i samhället. 

Verksamheten kom därför att drivas under olika former. I arbete med 

förvaltningsfrågor betonas krav på insyn och likabehandling, medan 

sådana krav blir mindre markerade i företag där målen är vinst, till

växt etc. Den ökade interaktionen mellan sektorerna ger nya problem i 

nya miljöer. 

Rutiner som utformats för att fungera inom en av sektorerna för t ex 

förvaltningsärenden mellan myndigheter är kanske inte tillämpliga i de 

nya typerna av relationer mellan förvaltning och företag (som samar

betsavtal av olika slag). Detta medför att nya synsätt på relationer 

behövs. 

Med andra ord är de ovan nämnda relationerna ett uttryck för ett möte 

mellan olika system1 - ett främst politiskt inriktat och ett främst 

ekonomiskt inriktat. Det finns en etablerad grupp av organisationer 

där de två inriktningarna möts. Den statliga företagsgruppen uppvisar 

en variation från rena "myndighetsföretag11 till rent "affärsmässiga 

företag". Ägaren, statsmakterna, är en politiskt inriktad organisa

tion och företagens relationer till ägaren innebär för de affärsmäs-

1. Än så länge. 
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sigt inriktade företagen t ex, i viss mån ett möte mellan två skilda 

system. Genom att studera statliga företags"'" relationer till ägaren 

kan kunskap även nås om organisationernas relationer i allmänhet. 

Problemformuleringen för denna studie är följande: 

- hur kan styrrelationer mellan organisationer, t ex mellan statliga 

företag och ägaren, beskrivas? 

Studiens syfte är 

- dels att utveckla en föreställningsram kring styrning och relationer 

baserad på teoretiska och empiriska kunskaper 

- dels att med hjälp av denna föreställningsram utveckla en modell, 

ett synsätt, där styrning ses som en speciell slags relation. 

75.2 Uppläggning 

De huvudsakliga källorna för studien har varit en intervjuundersökning 

samt litteratur. Sambandet mellan studiens teoretiska och empiriska 

delar kan illustreras med följande figur: 

Empiri 
Ursprunglig 
föreställningsram 

Utvecklad 
föres tällningsram 

Figur 23. Sambandet mellan studiens olika delar 

Den första föreställningsramen är inriktad mot styrning av organisatio

ner och beslutsprocesser i ett systemperspektiv. Med den inriktningen 

valdes litteratur främst inom systemsynsättet och då kring styrning i 

organisationer. Inför empirin var det också nödvändigt att orientera 

sig i litteraturen kring studieobjektet - de statliga företagen. 

1. Av olika typer från myndighets inriktade till affärsmässigt inriktade. 
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Vid empirin utnyttjades den första föreställningsramen. Empirin genom

fördes för att öka kunskapen om styrning med hjälp av en modell. Vald 

metod är en intervjuundersökning med explorativa inslag. Undersöknings

objekt är statliga företag av olika slag (variation i graden av affärs

mässig inriktning t ex). 

Empirin ledde till en förändrad inriktning av synsätt på styrning. Ak

törers och processers betydelse framgår som mycket väsentliga delar. 

Styrning är en speciell slags relation. Med detta synsätt utvecklades 

föreställningsramen som en utveckling och förskjutning av den första 

föreställningsramen. Källor är här litteratur kring relationer, pro

cesser och inom området organisationssociologi. 

Studien har utvecklats enligt följande: 

Empirisk 
studie 

Utvecklad 
föreställnings
ram 

Ursprunglig 
föreställnings
ram 

Figur 24. Studiens utveckling 

Studien består av tre delar 

del I Ursprunglig föreställningsram 

del II Den empiriska studien 

del III Utvecklad föreställningsram 

7 5.3 UsupsiungLLg AÖKeAtäLtyiLngAfiam [deZ 1) 

I del I beskrivs en föreställningsram kring styrning av statliga 

företag. Föreställningsramen grundar sig på ett systemsynsätt. 
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Först presenteras systemsynsättet kortfattat. Därefter analyseras 

styrning i ett systemperspektiv. Styrning definieras som "medvetna åt

gärder i avsikt att påverka styrd organisation i riktning mot en hög

re grad av måluppfyllelse". Det betonas att styrning av organisationer 

kan avse flera nivåer. Styrningens mede l och objekt tas upp till be

handling. 

Denna analys av styrning i ett systemsynsätt leder fram till en modell 

över styrning i kapitel 3. I denna modell beaktas styrning på två ni

våer - organisationsnivå och situationsnivå. Överordnad styrning, dvs 

styrning på organisationsnivå, beskrivs med hjälp av karaktäristik av 

organisationer. På denna nivå påverkar/påverkas faktorer som beskriver 

organisationen som helhet. Dessa faktorer är extern och intern arbets

miljö och extern och intern värdemiljö. 

Situations styrning3 dvs styrning på beslutsnivå, beskrivs med hjälp 

av en karaktäristik av beslutssituationen. Faktorer som beslutets artj 

tillgänglig information och beslutsfattaren är viktiga. Styrningen kan 

påverka beslutssituationens input (resurser), processer (regler) och/ 

eller output (beslutet). 

Speciella förhållanden för den studerade företagsgruppen, de statliga 

företagen, diskuteras i kapitel 4. En genomgång av tidigare studier 

visar att området är föga utforskat. De statliga företagens särdrag i 

jämförelse med förvaltning respektive privata företag diskuteras. 

Därmed skapas en ram för att se på statliga företag som styrobjekt. 

Den ursprungliga föreställningsramen kan sammanfattas med den i kapi

tel 3 presenterade modellen över styrning av statliga företag. 
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STYRANDE ORGANISATION STYRD ORGANISATION 

Uppfattning om styrd 
organisations egenskape 

Intern arbetsmil.i Intern arbetsmilj Styrande org 
egenskaper 

OVERORDNAD STYRNING 
(= styrstrategi) Styrd org. ORGANISA 

I Extern arbetsmiljö Extern arbetsmil.i egenskaper 
TORISK 

I Intern värdemiljö ärdemiliö 

{ Extern värdemilj Extern vårdemiljo 

Beslutets 

Styrande 
genskape (J! SITUATIONSSTYRNING 

11 (= detalj! = detaljstyrning) 
Information 

Uppfattning om sam
band styrsituation/ 
tyrmedel 

Finansiell Besluts 
fattare 

Besluts
underlag 

Process 

Beslutsregler 

Output 

Beslut 

BESLUTS

NIVÅ 

Denna modell bildar utgångspunkten för den empiriska studien. 

15,4 Vdvi mplruAka. òtudilm [doÅ 11) 

Med den i del I presenterade föreställningsramen-modellen som grund 

genomfördes en empirisk studie. Undersökningen har en explorativ ka

raktär och metoden är halvstrukturerade intervjuer i statliga företag. 

Tre olika typer av företag valdes tillhörande olika departement. Dessa 

typer var företag med övervägande myndighetsuppgifter3 företag med en 

blandning av myndighetsuppgifter ooh affärsmässiga uppgifter samt fö

retag med övervägande affärsmässiga uppgifter. Medtodfrågor diskuteras 

i kapitel 5. 

Empirin genomfördes så att frågor ställdes kring de olika faktorerna 

och sambanden som modellen beskriver. Framställningen kring resultaten 

av den empiriska studien följer den uppdelning i överordnad respektive 

situationsstyrning som finns i modellen. För att visa på hur styrningen 
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totalt sett tillgår i företagen presenteras först tre helhetsbeskriv

ningar i kapitel 6. 

Även om det fanns likheter mellan företag i de olika grupperna var 

skillnaderna i vissa fall markanta,åtminstone vad gäller den över

ordnade styrningen (kapitel 7). De affärsmässiga företagen hade mest 

heterogen och dynamisk arbetsmiljö, medan värderingarna kring dessa 

företag var relativt homogena och oproblematiska. För de myndighets-

inriktade företagen var ingen del av miljön speciellt komplicerad. 

Däremot uppvisade de företag som hade en blandning av uppgifter en 

mer splittrad bild. Arbetsmiljön för företagen var heterogen men kan 

knappast beskrivas som dynamisk, värderingarna inom och utanför före

tagen var i viss mån föränderliga och dessutom heterogena. 

Relationen till ägaren inom de olika grupperna kan kortfattat beskri

vas så att företagen med myndighetsuppgifter är mest lika ägarorga

nisationen i värderingar och i kontaktmönster, medan de affärsmässigt 

inriktade företagen mer ligger vid sidan om förvaltningssystemet. Där

emellan finns företagen med blandade uppgifter. 

De formella överordnade bindningarna är starkast och flest om företa

gen är av myndighetskaraktär. De affärsmässigt inriktade företagen har 

mindre andel formella bindningar. 

Företagen med blandade uppgifter kommer i mellanställning. De myndig-

hetsinriktade delarna är föremål för styrning medan de affärsmässiga 

är mer fria. En komplex miljö kompletteras här med en blandning av om

fattande och ringa styrning. 

För alla typer av företag är situations styrningen från departementen 

ganska liten. Andra typer av kontakter finns dock löpande främst för 

de företag som har myndighetsuppgifter. Den formella delen av styr

ningen sker mestadels via styrelsen och informella kontakter i ägar-

frågor står VD och övriga i ledningen för. 
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Den andra sidan av situationsstyrningen är att rekrytering av ledande 

personal ofta görs från departementet närstående kretsar men även från 

departementet, att lyhördheten för impulser från ägaren är väl utveck

lad - helst när företagen har att hantera politiskt känsliga frågor -

och att åtminstone en "höra-sïg-för" kanal finns mellan några befatt

ningshavare i departement och i företag. Det mest frapperande med den

na del var att förväntningarna i de styrda företagen tydligen var så 

betydelsefulla. 

Med den överordnade styrningen given är skillnaderna i situationsstyr

ning små. Skillnaderna är att de myndighetsinriktade företagen, dvs de 

som har en ganska omfattande regeluppsättning, också har mindre tolk

nings- och avvägningskontakter, vilket är självklart eftersom en större 

del av deras verksamhet är reglerad genom regelkomplexet. 

Efter en genomgång av resultat presenterade på de två nivåerna disku

teras de empiriska erfarenheterna utifrån vilka nya aspekter som fram

kom i intervjuerna. Denna diskussion leder till ett antal krav. De 

aspekter som är viktigast är att miljöfaktorerna bör ses som en tota-

litet (dvs att uppdelningar i t ex intern/extern i många stycken är 

oväsentlig, att individens oentralitet betonades (även på den överord

nade nivån) att styrning är ett speciallfall av relationer (dvs att den 

är en del av ett större sammanhang där även andra förhållanden spelar 

in), att "ioke-styrning" var vanlig (dvs att styrning är undantag men 

att förväntningarna om styrning har genomslagskraft), att konflikt

aversion förstärker denna karaktär av icke-styrning samt att styr

ning smedvetandet är ganska lågt - styrningen institutionaliseras. 

Från dessa erfarenheter följde följande krav på föreställningsramen: 

Ett första krav på föreställningsramen är att den ska visa på en 

syn på miljön som totalite t. 

Ett krav på föreställningsramen är att den ska visa på individens 

centrala roll i styrning. 
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Ett krav på föreställningsramen är att den ska visa på styrning 

som ett "specialfall" av relationer. 

Ett krav på föreställningsramen är att den ska visa på betydelsen 

av perceptioner (upplevelser, förväntningar). 

Ett krav på föreställningsramen är att den ska visa på att indi

viden kan söka undvika konflikter även i styrrelationer. 

Ett krav på föreställningsramen är att den ska visa på styrning 

som en delvis gömd företeelse. 

7 5.5 Vm utv£ck£cLd& ^ÖKOAtäJ^tningAfiamm [doJL 111) 

De krav som framkom från den empiriska studien ledde in på nya vink-

lingar av synsättet på styrning. I kapitel 10 visas hur kraven medför 

att begrepp som komplexitet, osäkerhet och makt och dessas samband 

med styrning bör analyseras, att individers respektive organisato

riska förhållandens betydelse, liksom betydelsen av strukturella egen

skaper respektive processer analyseras, samt att en modell ska se 

styrning av organisationer ur ett vidare perspektiv än den ursprungli

ga föreställningsramen medger. Del III går igenom dessa frågor och 

från denna analys formas en spelansats där styrning ses som ett spel 

om makt på två nivåer. 

Kraven ledde till att studier av relationer analyseras i kapitel 11. 

Först behandlas relationer inom systemsynsättet, där relationer som 

utbytesförhållanden, i makt/beroendetermer och i networks tas upp till 

behandling. Därefter analyseras systemsynsättet varefter alternativa 

synsätt - aktörs synsättet - diskuteras med avseende på hur relationer 

behandlas. 

Analysen sammanfattas med en egen ståndpunkt varpå styrning beskrivs 

som ett specialfall av relationer. 

Frågor kring hur styrning ska beskrivas tas också upp i kapitel 12. 
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Där diskuteras om strukturer respektive processer och deras roll i 

styrning. Individens roll i styrningen på olika nivåer analyseras ock

så. 

Föreställningsramen leder i kapitel 13 till ett synsätt på styrning 

där aktörer och deras perceptioner3 liksom processer, sätts i cent

rum oavsett vilken nivå styrningen avser. 

De karaktäristika på organisation och situation som diskuterades i 

del I utvecklas till ett komplexitetsbegrepp. Komplexiteten står för 

Variation, Tre dimensioner av komplexitet tas fram. Komplexiteten, 
som den upplevs av aktören i en speciell situation, leder till osäker

het, Hanterandet av upplevd osäkerhet ger makt. 

Den som har makt får möjligheter att styra och den som saknar makt 

kan utsättas för styrning. En förenklad kedja visar sambanden. 

Komplexitet osäkerhet -* makt -> styrning 
(i en viss 
situation) 

Denna kedja används for beskrivning av styrning som ett spel om makt 

komplexitet 

osäkerhet osäkerhet 

aktör ^ aktör 
processer 

MAKT 

Skillnaderna mellan nivåerna är att spelet på överordnad nivå gäller 

fler situationer, processer och att fler aktörer kan vara inblandade 

samt att styrningen får strukturella mönster som resultat - dvs gäl

ler för längre tider. 



- 218 -

Till sist analyseras den utvecklade föreställningsramen i kapitel 14 

i ljuset av de empiriskt genererade kraven och jämförs med den ursprung

liga föreställningsramen. En diskussion kring hur en föreställningsram 

kan utvärderas placerar studien i ett större sammanhang. Metodfrågor 

- kring forskning som process - tas också upp varvid visas hur utveck

lingen från ett "analytiskt" systemsynsätt till ett aktörsinriktat syn

sätt ger konsekvenser i synen på metodval. 

\ 
75.6 SùxUcutA&i 

Slutsatserna gäller dels teoriutvecklingen, där studien kan ses som 

en spegling av en utvecklingslinje inom organisationsteorin. En annan 

slutsats som delvis följer av den mer aktörsorienterade inriktningen 

är att det är relationens art snarare än typ av organisation som är 

väsentlig vid avgränsning av problemområdet. Inriktningen på ett mer 

aktörs- och processorienterat synsätt får också konsekvenser för synen 

på metodfrågor. Till sist behandlas den kunskapssyn som till stor del 

formats av och format denna studie. 
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I nt/LO duLcJxon 

The last decades have witnessed a growing interdependence of different 

parts of society. One aspect of this tendency is the increasing 

-interaction between the pubtio and the private sector. There is a 

tendency for overlapping in the tasks and functioning of the sectors. 

The previous, rather clear, distinction between the sectors resulted in 

different forms of behaviour as to the decision processes, the objec

tives and the structure of the organizations. 

The increased interaction between the sectors presents new problems in 

changed environments. Processes and structures in the two sectors are 

designed to fulfil aims within one sector. Such arrangements may not be 

appropriate in changed situations - for instance in a relation where a 

public organization and a private comapny are negotiating on equal terms 

Accordingly there is a need for a somewhat different approach to the 

study of relations, accounting for the possibility of relations between 

dissimilar types of organizations. 

In other words, the interactions mentioned could be said to ̂ represent 

a coupling of organizations from different systems - one with basically 

political norms and one with basically economic norms. The state-owned 

enterprises constitute an existing group of organizations where these 

two directions meet. The Swedish state enterprises are of varied types. 

One extreme is represented by the companies with tasks of an entirely 

public nature - as normgiving functions - the other extreme is the 

companies that are entirely business oriented. Inbetween these extremes 

fall a large number of organizations with a mixture of economic and 

political orientations. 

The owner of the state enterprise is a politically oriented organiza

tion. From this it follows that the relation between the company and 
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the owner will, at least to a certain degree, result in a coupling 

of different systems. This holds especially true for the relations 

between the owner and the business-oriented companies. 

In the study of state enterprises and their relations to the owner 

additional knowledge may be gained on the subject of •intevovganïza-

tional relations in general. 

The subject of this study is 

how can control relations between organizations be described? 

(for instance between state enterprises and their owning organiza

tion?) 

The purpose of the study is 

to develop a theoretical framework of control and relations, based 

on theoretical and empirical findings and; on the basis of this 

framework 

to develop a model, an approach, of control where control is 

regarded as a special class of relations. 

Plan oj) the. òtady 

The study involves theoretical as well as empirical investigations. The 

linkages between the different parts may be expressed in the following 

way 

empirical 
study 

initial 
framework 

revised and developed 
framework 

The initial framework centered on control of organizations and processes 
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of decision within a systems perspective. Theories of control within 

this approach were analysed and so were previous studies on state 

enterprises. 

The empirical study was based on the intial framework. A change in the 

approach to control was implied from the empirical study. The revised 

and developed framework is based on an approach where actors and 

processes are essential. Control relations constitute a special class 

of relations. 

The plan of the study is given by the following sequence 

empirical 
study 
(part II) 

initial 
framework 
(part I) 

revised and developed 
framework 
(part III) 

IvuXlat tkzoti2ÅÅ.QjöJL filammo fik Ipa/tX I )  

In part I a theoretical framework for the study of control of state 

enterprises is presented. This framework is developed within a systems 

approach. 

The systems approach is presented in ch 2. Control in a systems per

spective is analysed. Control is defined as: "purposive actions taken 

by the controlling organization to direct the behaviour of the control

led organization so that given goals are fulfilled". Control of organi

zations is analysed at two levels. The means and objects of control are 

discussed. 

This analysis of control in a systems perspective leads to a model of 

control in ch 3 - a model of control at two levels, organizational 

level and situation level. Organizational control - control of an orga

nizational level - is portrayed in terms of the character or organiza

tions. At this level control is the result of - and results in - factors 
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that characterize organizations as a whole. These factors are external 

value environment, external working environment, internal value 

characteristics and internal characteristics as to working conditions. 

The four dimensions form a matrix of organizations: 

VALUES FACTS 

external external 
external value environment 

environemnt 

internal working 
internal value conditions 

characteristics 

Control of specific situationsô that is, control of single decisions is 

characterized in terms of the decision process. The relevant factors 

are the type of decision, information and decision-maker. Control may 

affect the input {resources), process (rules) and/or output (decision) 

in the decision process. 

The distinct features of the state enterprises are discussed in ch 4. 

A review of previous studies shows a lack of concern with the external 

control of these companies. A comparison is made where the differences 

between state enterprises and private companies as well as public 

administration are discussed. 
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Part I may be summarized in a model: 

Controlling organization 

Organiza

tional 

level 

Situa

tion/de-, 

cision 

level 

Controlled organization 

.external value .external value 
environment environment 

.external envi - .external 
ronment 

-» organi
environment 

.internal value zational .internal value 
characteristics control characteristics 

.internal working .internal working 
conditions conditions 

* f I if 
.type i of decision process 
decision control input 

.information 

.decision
maker 

" 

of spe
cific 

s. ^ process 
.information 

.decision
maker 

situa
tions 

^output 

This model is the starting point for the empirical study. 

The, mp'OUcal òtudy IpcuU I I )  

An interview study.with an explorative character was conducted in three 

types of state enterprises. The three types were companies with a predo

minantly political task, companies with a mixture of political and 

business tasks and companies with a business task, totally nine com

panies. Questions were asked in the terms presented in the model. 

The results are presented in ch 6-8. At first, three descriptions of 

control as a whole are given. In ch 7 the org<mizati,orial control is 

discussed. This type of control seemed to be different in the three 

types of companies. The control relation is strongest in companies with 

a political orientation. The companies with a business task show a 
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rather limited amount of control. 

The companies with a mixture of tasks have a somewhat more complicated 

relation. In the area of political tasks the control is normal while 

the area of business tasks is relatively free from control. 

The pattern of control in specific situations to a large extent is given 

by the organizational control. The differences between the companies are 

small. The formal control is executed through the company board. Informal 

contacts between the owner and the managers are not very frequent but 

normal. These contacts are often interwowen with other relations to 

the owner. 

One other aspect of control of situation, is that managers frequently 

are recruited from other parts of government, that the sensivity to 

impulses is high and that an "underway"-channel exists, often on an in

formal basis. The importance of expectations of control is evident. 

The empirical study also points to relevant aspects that are not 

obvious in the initial framework. A series of demands on a framework 

are put forward. These are listed as follows: 

- the framework should consider internal and external characteristics 

as a totality 

- the framework should account for the central role of individuals 

- actors - in control 

- the framework should portray control relations as a special 

class of relations 

- the framework should point to the importance of perceptions 

- the framework should include both harmony- and conflict strate

gies of the actors 

- the framework should portray control as a phenomenon that may be 

"hidden". 
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R<L\)Âj>dd and doveZoptd inamowonk [pcuit III) 

The demands mentioned above led the study in new directions. In ch 10 

it is shown how the demands lead to discussion of concepts as 

complexity, uncertainty and power in a control setting* The demands 

also involves an analysis of the respective importance of individuals 

and organizational factors as well as an analysis of the importance of 

structures and processes. The demands end up with a claim for a more 

general model of control."'" 

In ch 11 theories of relations are examined. Within the systems approach 

theories of exchange3 of power and dependence and of networks and sets 

are analysed. 

A critical examination of the systems perspective is followed by an 

analysis of alternative - mainly an action approach - theories of 

relations. This analysis leads to the view that control relations are 

a special class of relations. 

Ch 12 deals with questions of structure and processes with regard to 

control relations. The importance of individuals in control relations 

is also stressed. 

This altered frame of reference is used to form an approach to control 

where actors and their perceptions, as well as ongoing process, are 

the focal points on any level of control. 

The characteristics of the organization and the decision process put 

forward in part I are developed into a concept of complexity. This 

concept of complexity could be said to involve the total variation in 

a situation. Three dimensions of complexity are extracted 

1. This claim is met by a game approach in ch 13. 
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- space 

- time 

- "depth" 

The "time19 aspect involves questions of stability and dynamics3 the 

"space" aspect corresponds to heterogenity/homogenity distinctions. 

The "depth" aspect, finally, is the inherent complexity (of technolo

gies, values etc). 

These aspects of complexity should be seen as a total concept. No 

distinction is made between internal and external factors or between 

value characteristics and factual circumstances. It all adds up to a 

situation of Variation. For analytical purposes distinctions must be 

made, but complexitys as an actor percepts it in a given situationj is 

a total concept. Perceived complexity leads to uncertainty. Coping 

with uncertainty gives power. Power is the prerequisite of control. 

The important concepts are linked: 

complexity uncertainty -* power -»• control 
(perceived in 
a situation) 

These concepts are used to form a game approach to control. Control 

is described as the result of a game of power. 

Two types of games are presented. One type involving organizations as 

a whole and one type involving situations of a deviant character. 

Uncertainty -»• Control 
(generated 
by complexity 
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uncertainty uncertainty 

POWER 
actor •• -v> actor 

> process 

The differences between the games are that games on an organizational 

level: involves many issues/processes, more individuals and result 

in structural arrangements over a long period. 

In ch 14 this revised and developed framework is discussed and evalua

ted. Methodological implications are also discussed. 

The concluding chapter states that this study is a reflection of one 

trend in organization theory - from an "analytical" systems approach 

to an actor oriented approach, and that the type of relation rather 

than type of organization is the relevant focus for investigation. 

From this follows a conclusion on the methods - an action approach 

is proposed. 
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Bilaga 2 

FRÅGEGU1VE 

Extern arbetsmiljö 

Vilka "intressenter" har företaget kontakt med (typ, mängd)? 

Dominans för någon/några? 

Är intressentmönstret stabilt över tiden? (Spec rei till förvaltning) 

Extern värdemiljö 

Krav/förväntningar från intressenterna? (Art, motsättningar) 

Dominans för något/några? 

Ändras kraven ofta och/eller snabbt? 

Intern värdemiljö 

Olika inriktningar inom företaget? 

Dominerar någon inriktning? 

Ändras inriktningen? 

Kompetensmönster? 

Intern arbetsmiljö 

Vilken/vilka är företagets uppgift? 

Möjligheter att fylla uppgiften? (T ex resurser) 

Företagets roll i förvaltningen? ("org.status i förvaltningen") 

överordnad styrning 

Överordnade bindningar i relation till ägaren? (Dvs förutsättningar 

som ligger till grund för verksamheten) 

Eventuella legala sanktionsmöjligheter för företaget och/eller ägaren? 
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Budget- Ekonomi- Forsvars- Handels- Jordbruks- Social- Utbildnings-
departe- departe- departe- departe- departe- departe- departe
mentet mentet mentet mentet mentet mentet mentet 

(45,1) 

AB Oissous-
gas (50) 

GOG Biltrafik 
AB 

AB Gävle 
Vagn verkstad 
(AGEVE) 

AB Land
transport 

(54,7) 

Nora Bergslags 
Järnvägs AB 

Rederi AB 
Göteborg-
Fredrikshavn 
Linjen (10) 

Rirnbobanans 
Fastighets AB 

Stockholms 
Läns Omni
bus AB 

ELLEMTEL 
Utvecklings 
AB 

(50) 

SOS Alarme-
ring AB 
(SOSAB) 

(50) 

Swedish 
Telecoms 
International 
AB (Swedtel) 

Telef abrika-
tion 
AB (TEFAB) 

AB Aero- ab Pripps Företagskapi- Swedair AB AB Olje-
î^fport Bryggerier tal AB 
(ABA) (60) 

(50) 
Stats* 

AB Gota konsu|t ab 
kanal bolag 

System-
AB Svensk bolaget AB 
Bilprovning 

(52) AB Vin- & 
Spritcentra
len 

(50) 

AB Företags
kredit 

(50) 

AB Industri
kredit 

(50) 

Lantbruks
kredit 

(50) 

Post- och 
Kreditbanken, 
PK-banken 

(99,96) 

Värdepappers
centralen 
VPCAB 

(50) 

(50) transît 

Svenska 
Penning
lotteriet AB 

AB Tipstjänst 

Svensk Av-
falls-
konvertering 
AB (SAKAB) 

(85,8) 

AB Svensk 
Laboratorie
tjänst 
Svelab 

(52) 

Apoteksbolaget Nya Kungliga 
AB 

(66,7) 

Een-Holmgren 
Ortopediska 
i Upps ala 
AB (33,3) 

AB Kurorts
verksamhet 

Dramatiska 
Teatern AB 

Operan 
(Kungl 
Teatern AB) 

Svenska 
Lastbil AB 
(Svelast) 

AB Trafik
restauranger 
(TR) 

United Tours 
AB (30) 

Den statliga företagssektorn i juli 1 979. 
Siffror inom parentes anger statens, Statsföretags 
resp Svenska Varvs andel i pro cent av aktiekapitalet 
i de bolag som inte är helägda. 
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Bedömningskriterier för icke-positi-
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ekonomiska institutionen, Lund 

Den svenska statsförvaltningen. Lund 

Industriell organisation. Falköping 

Power in Organizations. Nashville 
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Beijer Bygg
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Berol Kemi 
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Serva 
Promotion AB 
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AB Statens 
Skogs
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tering AB International 
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Kalmar Verk
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Automation 
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Chemical 
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Liber Grafis
ka AB 
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Norrbottens 
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Nyckel hus 
AB 

Regioni nvest 
i Norr AB 

Rocfcwool AB 

SARA, 
Sveriges 
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restaurang-
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Svenska 
Industri-
etablerings 
AB (SVETAB) 

Swedish 
Industrial 
Development 
Corporation 
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Petroleum 
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Skifferolje 
AB 

Svenska 
Tobaks AB 
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Torv AB 

Svenska 
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AB (SU) 

Svenskt 
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Sweden Cen
ter Japan AB 

(41,7) 

Uddcomb 
Sweden AB 

(75) 

Svenska 
Varv AB Domilo* 

verket 

Calor Domän
Celsius AB företagen AB 

Eriksbergs Fastigh kv 
Mek. Verk Skogen nr 1 
stads AB AB (50) 

Götaverken Hvens Tegel
Aluminium bruks AB 
AB 

AB Lanna 
Götaverken bruk 
Arendal AB 

Latorps AB 
Götaverken 
Cityvarvet Storskoga 
AB AB (35) 

Götaverken AB Såginvest 
Finnboda 
AB AB Ven intres

senter 
Götaverken 
Företags
hälsovård 
AB 

Götaverken 
Motor AB 
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Angteknik 
AB . 

Götaverken 
öresunds
varvet AB 

Karlskrona
varvet AB 

Kockums AB 

Kockums 
Computer 
Systems AB 

Kockums 
Energi
system AB 

Rederi AB 
Zenit 

S V Data 
AB 

Svenska 
Varv Ut
veckling 
AB 

Uddevalla-
Varvet AB 

Fdrenade 
Fabrike
verken 

FFV Före-

vStenfalla-

11 elp roduk
tionsföretag 

19 eldistri
butionsföre
tag 

AB Kärn
kraft-
utbildning 

(50) 

Swedegas 
AB (51) 

Swedish 
Power 
Industry 
Service AB 
(SwedPower) 

(55) 

Svensk 
Kärnbränsle
försörjning 
AB (50) 

Svenska 
Petroleum 
AB (50) 

Fastighets 
AB Certus 

AB ID-kort 
(50) 

Tidningstjänst 
AB 

Umeå Buss
garage AB 

(45) 

Umeå Omni-
busstation 
AB (33) 
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Kan de ändras? Hur och av vem? 

Vanliga kanaler i kontakten med ägaren i dessa frågor? 

Kan ägaren påverkas av företaget? (Frågor, frekvens) 

Styrelsens roll. 

Vad avgör den överordnade styrningens karaktär? 

Hur inverkar den överordnade styrningen? 

Diskussion om relationen till ägaren. 

Situations styrning 

Vilka beslutstyper/frågor i kontakter med ägaren i löpande arbetet? 

Vilken typ av styrning/relation i dessa olika frågor? 

Hur inverkar ägaren i dessa frågor? (Vad påverkas och hur) 

På vilka sätt sker styrningen? 

Vad är avgörande för situationsstyrning? 

Upplever man att uppfattningen om ett ärendens karaktär skiljer sig 

åt mellan ägare - företag? 
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