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Informationsteknologi i 
företag och myndigheter — 

förnyelse eller konservering? 

Förord 
Författaren till föreliggande rapport, Peter Andersson, är verksam vid Tema 
Teknik och social förändring vid Universitetet i Linköping. Så här beskriver han 
själv sin framställning: 

"Rapporten kan ses som ett stycke nutidshistoria om datoriseringar i stora 
organisationer. 

Ett grundläggande syfte är att öka kunskapen om vad som egentligen styr 
teknikval, närmare bestämt uppbyggnaden av ADB-system. På en sådan grund 
kan man sedan lättare bedöma hur olika teknologier kommer att användas i 
framtiden. 

De senaste decennierna har en mängd stora datoriseringsprojekt genom
förts inom företag och myndigheter. Ofta har de krävt massiva personinsatser. 
Flera av de personer som jag har intervjuat menar att dessa projekt har utgjort 
den mest intensiva och intressanta perioden i deras yrkesliv. Ett par omfat
tande datoriseringsprojekt ställs i blickpunkten i denna rapport. 

De datoriseringar som studeras är så pass genomgripande att det är svårt 
att förstå alla deras konsekvenser på längre sikt. Kommer själva ADB-systemen 
att utgöra en avgörande tröghetsfaktor vid försök till organisationsförändringar 
under 1990-talet? Fördröjer dagens system tekniska nivålyft de kommande de
cenniema? 

Dessa och liknande frågor behandlas främst i det avslutande kapitlet 
"Slutsatser och diskussion". Kapitel 2 och 3 baseras i huvudsak på fallstudier. 

Rapporten är upplagd så att vaije kapitel kan läsas för sig efter in
tresse." 

Intressant och trevlig läsning önskas! 

iPClrtoCmtov 
Sekreterare TELDOK Redaktionskommitté 
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1 INLEDNING 

Den datorbaserade informationsteknologin (iTn) kan användas på en 

mängd olika sätt. Den möjliggör inte bara en mer omfattande och ef

fektiv informationshantering, utan också uppbyggandet av tekniska och 

administrativa system som anpassas till en viss organisationsstruktur 

eller beslutsfilosofi. En vanlig uppfattning är att tekniken i sig 

inte är bestämmande, utan snarare ett medel för att rationalisera en 

viss organisation. Detta synsätt kan uttryckas som att den moderna 

informationsteknologin är en flexibel mekanism som organisationsled

ningar använder på de sätt som de finner lämpligast. 

Åtskilliga debattörer, forskare, visionärer, m fl har i datatekniken 

sett möjligheter att bl a decentralisera hierarkiska organisationer 

och sprida arbetsuppgifter i geografin. Men hur förhåller det egent

ligen sig i den svenska verkligheten? Vilka erfarenheter finns inom 

företag och myndigheter? Vilken grund har de stora förväntningarna på 

informationsteknologin? 

Det är inte första gången som stora förväntningar ställs på en ny 

teknik. Som jämförelse kan nämnas att när telefonnät började att växa 

fram för ca 100 år sedan tilldelade man telefontekniken en mängd för

underliga egenskaper; den politiska demokratin skulle förbättras, re

gionala ojämliketer utjämnas, vi skulle få mer fritid, etc. Nya tek

niker förefaller med andra ord att utlösa funderingar om hur vårt 

samhälle borde se ut. Man utgår från att tekniken kan vara ett red

skap för ädla syften. Men det är ofta långt från vision till verklig

het beroende på att det finns krafter i samhället, organisationer, 

individer, etc som försvårar en förnyelse. 

Bevisligen var förväntningarna på telefontekniken överdrivna. Mycket 

tyder på att det samma gäller för den moderna informationsteknolo

gin. I praktiken låter sig ekonomiska, organisatoriska, psykologiska 

och andra trögheter inte betvingas av tänkare och debattörer. Skall 

tekniska innovationer bli verkligt förnyande krävs sannolikt också 

grundläggande sociala innovationer, dvs icke-tekniska innovationer. 
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Inom organisationsområdet, vilket är mitt studiefält, talas det om 

organisatorisk konservatism. Organisationer visar ofta en oförmåga 

till att förändra sig vid införande av ny teknik, varpå förväntade 

effekter inte infrias. Behovet av att samtidigt som tekniska innova

tioner övervägs, även diskutera organisatoriska innovationer blir 

allt mer uppenbart. 

Mycket är teoretiskt möjligt, såväl tekniskt som organisatoriskt, med 

dagens datorbaserade informationsteknologi. Men i praktiken är det 

endast ett begränsat antal möjligheter som tas tillvara. I denna stu

die behandlas vad som egentligen bestämmer uppbyggnaden av datorise

rade informationssystem. Både påverkbara drivkrafter och opåverkbara 

tröghetsfaktorer studeras. En framträdande frågeställning är om in

formationsteknologin är ett redskap vid strategisk förnyelse eller 

vid konserverande, medvetet eller omedvetet, av vissa organisatoriska 

förhållanden. 

De datoriserade informationsystemen studeras på organisationsnivån, 

ibland kallad systemnivån. Detta innebär att system som täcker stora 

delar av en organisation studeras. Organisationerna ses som helheter 

bestående av ett antal enheter och nivåer med vissa beroende- och an

svarsförhållanden dememellan. I båda de djupgående fallstudier som 

redovisas är tre nivåer av speciellt intresse. I det första fallet, 

som är socialförsäkringens administration, är nivåerna den lokala, 

regionala respektive den centrala. Det andra fallet är en industri

koncern bestående av tillverkningsenheter/divisioner, affärsområde 

och koncernledning. I båda fallen studeras ADB-satsningar som berör 

alla nivåerna. Några viktiga frågeställningar är: Vilken betydelse 

fick de maktförhållanden som finns inbyggda i organisationsstruktu

ren? Medförde de nya ADB-systemen några förändringar i dessa struktu

rer? Huvudsyftet är följande: 

- att öka förståelsen för vad som bestämmer uppbyggnaden av ADB-

system i företag och myndigheter. 

Bestämningsfaktorer kan vara både pådrivande och bromsande/begrän

sande. Båda typerna är givetvis av intresse. Speciell uppmärksamhet 

riktas på förekomsten av organisationsstrategier och dess utformning 
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samt betydelse för ADB-uppbyggnaden. Om det sker samtidiga föränd

ringar i såväl ADB-uppbyggnaden som organisationsstrukturen är det 

troligt att båda dessa förändringar är en följd av en viss organisa

tionsstrategi, eller snarare en kombinerad organisations- och ADB-

strategi. Om så är fallet blir en beskrivning av ADBns konsekvenser/ 

innebörd för organisationsstrukturen en beskrivning av organisations

strategin. Dessa samband visar sig ha viss relevans i de fallstudier 

som presenteras. 

Konsekvenser på 

organisations

strukturen 

Organisationsstrategi 

Studiet av driv- respektive begränsande krafter i organisationer krä

ver en förutsättningslös ansats. Detta beror på att ett flertal olika 

typer av krafter kan uppenbara sig, varpå såväl verkligheten som ana

lysen blir av en tämligen komplex karaktär. Det har därför varit na

turligt att i huvudsak basera studien på ett fåtal fallstudier. Fall

studierna utgör exempel på omfattande datoriseringar inom statsför

valtningen och tillverkande storföretag. För att vidga bilden behand

las utöver fallstudierna också generella tendenser inom respektive 

område. Fallstudierna genomförde jag under hösten 1986. De baseras på 

intervjuer och studier av promemorier och andra dokument med relevans 

för ämnet från respektive organisation. 

Det finns mycket som skiljer de två fallen ifrån varandra. Industri

koncernen producerar i huvudsak varor och socialförsäkringens admini

stration tjänster av olika slag. ADB-satsningen i koncernen utspelar 

sig i början på 1980-talet, vilket är tio år senare än i det andra 

fallet. Dessa olika förutsättningar kan leda till slutsatser som är 

svåra att jämföra, men också till näraliggande slutsatser som t ex 

understryker att tekniken används som ett medel för förnyelse eller 

konservering. Då ansatsen är att öka förståelsen och vidga läsarens 

perspektiv på användningen av datorer och datakommunikation, tillåter 

Bestämnings

faktorer 

\ 
Val av teknik 
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jag mig att välja två så pass olika fall. Men angreppssättet och frå

geställningarna är givetvis desamma. 

Ju mer formbar tekniken är desto större analysvärde får etablerade 

teorier om varför organisationer utformas på vissa sätt efter olika 

miljöbetingelser, typ av verksamhet, beslutsfilosofier, m m. Känner 

vi en organisations interna miljö och de mest betydelsefulla omgiv

ningsfaktorerna, kan vi sannolikt förstå varför tekniken används och 

utformas på ett visst sätt. Slutsatser från fallstudierna diskuteras 

därför med utgångspunkt från teorier kring teknik och organisation i 

kapitel 4. 
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2 INFORMATIONSTEKNOLOGI I STATSFÖRVALTNINGEN 

Den statliga ADB-verksämbetens omfattning har ökat i snabb takt sedan 

de första ADB-systemen togs i bruk i början på 1960-talet. En viktig 

startpunkt var beslutet om uppbyggandet av länsdataregister 1963. 

Flera register kring personer, egendom, företag m m byggdes under 

1960-talet upp med utgångspunkt i länsdataregistren, t ex Centrala 

personregistret och Riksskatteverkets register. Till bakgrunden hör 

att antalet register, liksom dess bredd och djup, ökade i takt med 

ökade krav på samhällsservice och samhällsplanering. ADB-system blev 

en naturlig del i strävan mot ett effektivt välfärdssamhälle. Under 

1970-talet fattades vidare beslut om att bygga upp omfattande ADB-

baserade register som Centrala körkortsregistret, bilregister, sjuk

vårdsregister, fastighetsregister, företagsregister, ADB-system för 

rättsväsendet. Riksförsäkringsverkets olika register, m fl. Dessa be

slut togs i enighet och uppfattades som tekniska och okontroversiella 

frågor. 

Emellertid uppmärksammades under 1970-talet integritetsfrågor i sam

band med vissa personregister, bl a Centrala personregistret (CPR), 

som sedermera skulle kallas Samordnat person- och adressregister 

(SPAR), samt Personaladministrativa informationssystemet (PAI). I 

t ex SPAR finns ett 20-tal skilda uppgiftskategorier om varje 

svensk. Dessa uppgifter är offentliga och finns hos en rad myndighe

ter. Integritetsdebatten bidrog 1973 till beslut om en speciell data

lag, vilken bl a innebar att Datainspektionen bildades som kontroll

instans över ADB-register med personuppgifter. 

Ett fåtal myndigheter svarar för en stor andel av statens ADB-kostna-

der (främst Arbetsmarknadsstyrelsen, Riksskatteverket och Riksförsäk

ringsverket - exkl affärsverken). ADB är här av avgörande betydelse 

för fullgörandet av myndigheternas uppgifter. I en undersökning som 

gjorts på Statskontoret framgick att 27 av 123 myndigheter ansåg sig 

vara "helt beroende" av ADB. 

Andelen statliga myndigheter som använder egen ADB-anläggning har 

Ökat markant under 1980-talet. Från tabellen nedan kan bl a utläsas 
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att 48 % utnyttjade egen anläggning 1981. 1986 hade denna andel ökat 

till 72 %. Antalet myndigheter som använder privat servicebyrå är i 

det närmaste oförändrat. Kombinerad drift mellan egen och annan stat

lig anläggning har ökat från 15 % till 25 %. I flera finns här sys

temmässiga kopplingar så att vissa delfunktioner ombesörjs hos myn

digheten i fråga, medan mer omfattande delfunktioner bearbetas vid 

annan statlig anläggning med speciella resurser för detta. För att 

belysa denna allt mer vanliga form av distribuerad ADB-användning 

behandlas i avsnitt 2.1 det s k PIR-projektet (PIR = Personaladmi

nistrativ information och rapportering). 

Tabell 2.1. Datordriftens organisation i statsförvaltningen år 1981 

och 1986. 

Typ av datordrift Andel (%) av myndigheterna 

1981 1986 

Egen anläggning 

Annan statlig anläggning 

Privat servicebyrå 

Egen och annan statlig anläggning 

Egen anläggning och privat servicebyrå 

Annan statlig anläggning och privat 

servicebyrå 7 3 

Egen anläggning, annan statlig anläggning 

och privat servicebyrå 6 13 

100 100 

Källor: ADB i statsförvaltningen 1982 respektive 1987, Statskontoret, 

Centrala storskaliga ADB-system ansågs på 1960-talet som de mest eko

nomiska och effektiva. Men i takt med den datatekniska utvecklingen, 

där en viss minneskapacitet blev allt billigare och mindre utrymmes

krävande, aktualiserades frågor kring fördelar och nackdelar med 

centrala respektive regionala system. Detta avspeglades bl a i pro

position 1975:57 om ett nytt system för ADB inom folkbokförings- och 

beskattningsområdet. Här föreslogs ett kombinerat centralt och regio

nalt system, där registerföringen skulle ske centralt, medan man 

25 

35 

10 

15 

2 

27 

22 

3 

25 

7 
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skulle ha 14 mindre datorer (vilket senare blev 21 st) som svarade 

för vissa in- och utdatarutiner. 

I slutet på 1960-talet påbörjades ett intensivt arbete inom social

försäkringen för att datorisera administrationen av denna, vilket 

leddes och utfördes av Riksförsäkringsverket och Statskontoret. För

säkringskassorna, som främst berördes av denna datorisering framförde 

argument för regionala datoranläggningar, vilka inte mötte gehör från 

de centrala instanserna. Den svenska socialförsäkringen växte kraf

tigt under samma period i takt med nya reformer och att statsmakterna 

överförde arbetsuppgifter från andra myndigheter för att öka bl a 

samordningsmöjligheterna. Arbetet med denna datorisering blev därmed 

mycket omfattande. Den 1 januari 1974 togs ett flertal av de nya da

toriserade systemen i drift vid Riksförsäkringsverkets datoranlägg

ning i Sundsvall och vid terminalerna på försäkringskassorna runt om 

i landet. Datoriseringen och valet av en central stordator mötte nu 

viss kritik och det följde ett långt efterspel i massmedia, statlig 

utredning (ALLFA), interna utredningar och forskningsprojekt. ALLFA-

utredningens förslag genomfördes emellertid aldrig. Orsakerna till 

detta har behandlats i Johansson 1986 (1). 

En ny utredningsprocess kring socialförsäkringens administration, 

vilken till stor del baseras på datoriserade system, pågår under be

teckningen FAS 90. Förslag som diskuteras i FAS 90 är ökat tekniskt 

stöd utformat på ett sätt som förbättrar förutsättningarna för kas

sorna att vara serviceinriktade. Intresset för var själva datorkraf

ten är lokaliserad har mattats av. I stället är man mer inriktade på 

att systemen skall vara användarvänliga, t ex bör antalet "gör så 

här"-funktioner minska. Vidare bedrivs det flera projekt inom social

försäkringens administration för att förbättra servicen gentemot kun

derna, d v s allmänheten. Strategier har formulerats mer precist än 

tidigare för att uppnå detta och det ankommer främst på FAS 90 att 

förena dessa med lämplig utformning av de datoriserade verktygen. 

Detta kapitel ägnas främst åt själva projektet bakom den datorisering 

i början på 1970-talet som har legat som grundförutsättning och bety

dande tröghetsfaktor till de systemförändringar som ALLFA-utredningen 

och förmodligen FAS 90, strävat och strävar till (avsnitt 2.2). Vilka 
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faktorer bestämde en gång uppbyggnaden av den administrativa databe

handlingen? Har dessa bestämningsfaktorer förändrats på något sätt 

och är förutsättningarna större idag för större systemförändringar? 

Studiet av detta datoriseringsprojekt skall dels ses som ett exempel 

pa en omfattande datoriseringsprocess inom en statlig myndighet, dels 

som en studie om vad som "egentligen" bestämmer uppbyggnaden av ADB-

system och om bestämningsfaktorerna verkar i en förnyande eller kons

erverande riktning. Studien baseras på rapporter och promemorier från 

projektet, samt intervjuer med ledande personer som aktivt deltog i 

arbetet. 

2.1 PIR - Personaladministrativ Information och Rapportering 

PIR är ett personaladministrativt system för information och rappor

tering. Det är ett hjälpmedel för inrapportering av lönehändelser 

till det statliga lönesystemet SLÖR, men det ger även användarna möj

lighet att lokalt utveckla egna personaladministrativa rutiner. Hand

läggningshistoriken behandlas i bilaga 3. 

PIR har utarbetats i fyra versioner. Målsättningen i utvecklingsarbe

tet har enligt SPV:s huvudstudierapport (1984-04-01) varit att till

handahålla ett för- och eftersystem till SLÖR. Tanken är att flera 

modeller skall finnas för anpassning till olika myndigheters krav, 

beroende på myndigheternas storlek, behov, erfarenheter, tillgång 

till utrustning och ekonomiska möjligheter. De användarfunktioner som 

är gemensamma för de olika alternativen, skall vara utformade så att 

byte mellan de olika PIR-alternativen skall kunna ske utan större om

ställningsproblem för den berörda personalen. Vidare skall PIR kunna 

användas på olika typer av datorutrustningar. 

PIR-1 är kärnan i PIR-systemet, PIR-2 och PIR-3 är alternativen. PIR-

4 är detsamma som UDACs system LÖNEREG och skall endast finnas i en 

övergångsperiod. Detta för att erfarenheter ifrån försök med PIR-4 

skall kunna användas i utvecklingsarbetet med PIR-1. 
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• PERSONDATOR Ftftt 
INRAPPORTERING 

• ENKLARE KONTROLLER 
• BECRIMSAT REGISTERSTBD 
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\ 

\ 
\ 

^ 
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HOS BRIfTSTALLE 

Figur 2.1. Schematisk bild över de olika PIR-alternativen. 

Källa SPV:s informationsmaterial 1983-12-01 om PIR. 
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PIR-1 

PIR-1 är ett för- och eftersystem med i huvudsak två funktioner, dels 

registrering av lönetransaktioner till SLÖR och dels informationsut

tag ur register för PA-ändamål. Exempel på PIR-1-register är person-, 

anställnings-, transaktions- och tabellregister. De ovan uppräknade 

är kopior utav SLÖRs register för myndigheten ifråga, men man kan ef

ter behov komplettera dessa med egna register. Registren uppdateras 

löpande vid inrapportering, vilket innebär att användaren alltid för

fogar över aktuella register. Uppgifter ur registren kan tas ut på 

bildskärm eller skrivare. 

PIR-2 

PIR-2 är ett försystem för löpande registrering av anställningsupp

gifter och lönetransaktioner till SLÖR. Systemet har två register; 

personidentitets- och transaktionsregister. 

PIR-3 

PIR-3 är ett terminalbaserat eftersystem för PA-uttag såsom personal

statistik och andra bearbetningar av myndigheternas SLÖR-register, 

samt eventuella andra register. Genom att PIR-3 är ett stordatoral

ternativ, kan det även tillhandahålla ytterligare produkter för fram

tagande av PA-statistik, t ex grafisk presentation. 

PIR-4 

PIR-4 är ett för- och eftersystem som medger inrapportering till lö

nesystemet samt informationsuttag ur de lokala registret för PA-ända

mål. Vid inrapportering av person- och anställningsuppgifter samt lö

nerapporter, sker kontroll mot innehållet i löneregistret. Uttag av 

information kan göras via terminalbilder eller listor. 

Luftfartsverket i Norrköping 

I maj 1985 startade Luftfartsverket försöksverksamhet med PIR vid hu

vudkontoret i Norrköping. Det alternativ man använde och fortfarande 
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använder är PIR-1, dvs både för- och eftersystem till SLÖR, Systemet 

är nu fullt utbyggt vid huvudkontoret, och kan betraktas som perma

nent. Förutom huvudkontoret är Luftfartsverket indelat i sex regio

ner, vilka så småningom också skall anslutas till PIR-1. Anledningen 

till att just Luftfartsverket deltog i försöksverksamheten var att 

man själva anmälde sitt intresse. Tidigare hade verket ett eget, dock 

betydligt mindre kvalificerat system för lönebearbetning och inrap

portering till SLÖR. 

PIR-1 systemet på Luftfartsverket är terminalbaserat. Datacentralen 

ligger i samma byggnad och terminalerna är direkt anslutna till en ' 

Nord 500. Man hade från början svårt att passa in PIR-systemet till 

Nord-datorn och använde sig i ett övergångsskede, av inhyrda ABC-da-

torer med diskettminnen. Numera ligger minne och datorkraft hos data

centralen och dessa sköter även service och programmering för större 

delen av PIR-systemet. Regionerna kommer också att anslutas via tele

nätet till datacentralen, på så vis får man i Norrköping även till

gång till regionernas PIR-information och vice versa. 

Försystemet 

Försystemets funktioner är inrapportering av lönehändelser, nyanstäl

lningar m m. I detta finns kontroller inbyggda som stämmer av mot ti

digare införda uppgifter. Inrapportering i systemet sker kontinuer

ligt och informationen sänds till SLÖR en gång i månaden. Förändring

ar eller tillägg i försystemet görs endast av SPV. Luftfartsverket 

har dock under försökstiden funnit gehör för sina önskemål hos SPV, 

och därmed kunnat utforma systemet efter sina behov. Jämfört med ti

digare rutiner innebär PIR-systemet, enligt användarna, betydliga 

förbättringar. Först och främst p g a dess stora kapacitet med avse

ende på möjligheterna att samordna information. Men även de tidigare 

nämnda kontrollerna underlättar arbetet och minskar risken för felre

gistreringar. Förutom detta får man ju också alltid tillgång till ak

tuell information. 



14 

Eftersystemet 

Eftersystemet är till för informationsuttag för PA-ändamål. I det ur

sprungliga PIR-1 systemet från SPV finns möjligheter att ta ut infor

mation som t ex semesterlistor, anställningslistor avdelningsvis el

ler gruppvis, tjänstledigheter m m. Men det finns även möjligheter 

för de direkta användarna att fylla på menyn och skapa egna procedu

rer för informationsuttag. Vid större förändringar kan Luftfartsver

kets datacentral vara behjälplig, men annars klarar man det själva på 

personalavdelningen. Det programspråk man använder kallas Mimer/OL. 

Informationen kan tas ut antingen på bildskärmen eller på skrivare.' 

Personalen 

På Luftfartsverkets huvudkontor arbetar fyra personer med löneadmini

stration. Det är lika många som sysselsattes innan man började använ

da sig av PIR, alltså har PIR inte inneburit någon personalreduce

ring. Ej heller har man behövt göra någon omorganisering av persona

len, utan man sköter samma uppgifter som man gjorde tidigare. Den 

kompetens som behövs för användning och drift av PIR, fick man genom 

att utbilda den befintliga personalen i användaravseende och hos da

tacentralen fanns redan den tekniska kompetensen för service'och 

drift. 

De fyra löneadministratörerna har alla gått två stycken tvådagars 

kurser i SPVs och UDACs regi. Det första var en kurs i direkt använd

ning såsom att rapportera och föra in löneuppgifter. Andra kursen var 

en grundkurs i Mimer/OL, för att man själv lokalt skulle få möjlighet 

att lägga in egna funktioner i eftersystemet. Eftersom Luftfartsver

ket även tidigare hade datoriserad löneregistrering fanns viss ADB-

vana. Det tidigare systemet gav dock betydligt mindre möjligheter att 

samla information, och inga funktioner av den typ som finns i efter-

systemet. Arbetet har alltså blivit betydligt smidigare med PIR, man 

anser sig kunna ge en betydligt bättre service till sin personal. Man 

ser också en stor fördel i att man nu själva har tillgång till den 

information man vill ha, istället för att behöva beställa listor från 

SLÖR vid själva PA-arbetet. 
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2.2 RAFA-projektet 

Under 1960-talet påbörjades en mycket genomgripande datorisering av 

den svenska socialförsäkringens administration. I början på 70-talet 

var uppemot 100 personer engagerade i denna process, vilken gick un

der beteckningen RAFA-utredningen - Rationalisering av den allmänna 

försäkringens administration. 

RAFA kom att bli ett av de största ADB-projekt som någonsin genom

förts i Sverige. Parallellt med datoriseringen planlades nya reformer 

såsom tandvårdsförsäkring, beskattad sjukpenning och väsentligt omar

betad föräldrarförsäkring. Den nationella ekonomin var fortfarande 

inne i en expansiv fas (detta utspelar sig i huvudsak under perioden 

1970-1975). Regeringen hade också ambitionen att inordna så många ut

betalningar som möjligt under en och samma myndighet, t ex fördes ad

ministrationen av barnbidrag och yrkesskadeförsäkringen över till 

Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna från kommunerna respek

tive socialförsäkringsbolagen. Denna utveckling plus att kostnaderna 

för administrationen av socialförsäkringen ansågs ha ökat alltför 

mycket, gjorde en omfattande rationalisering nödvändig; en rationali

sering som kom att baseras på en omfattande datorisering. 

Stora delar av administrationen visade sig vara möjlig att datorisera 

och det förelåg aldrig några tveksamheter mot själva datoriseringen. 

Det största problemet som RAFA-gruppen ställdes inför var att hitta 

datorer och system som kunde hantera de mycket stora informations

mängder och den täta datatrafik som den tänkta centrala anläggningen 

skulle utsättas för. Få jämförbara system fanns vid denna tidpunkt. 

Ett nära samarbete var därför nödvändigt med den tidigt utvalda leve

rantören, samt vissa experter för att utveckla och modifiera lämpliga 

system. I stort var projektet framgångsrikt i att få fram lämpliga 

system. Emellertid var kommunikationssystemet 1974-75 kraftigt över

belastat, vilket orsakade betydande störningar under omkring ett års 

tid. 

RAFA-projektet bestod av en mängd grupper och delprojekt. Ett stort 

antal rapporter presenterades. Flera av dessa behandlade organisato

riska förändringar i samband med datoriseringen. RAFA-ledningen tog i 

regel själva initiativ till dessa och hade ett avgörande inflytande 

på dess arbete. Organisationsutredningarna visar.med all önskvärd 
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tydlighet på de täta samband som ofta finns mellan teknik och organi

sation, och att ett samspel mellan tekniska och organisatoriska för

ändringar är nödvändigt vid en omfattande rationalisering. Några frå

gor som fallstudien hoppas kunna ge svar på är: Var såväl de tekniska 

som organisatoriska förändringarna en följd av en och samma strate

gi? Innebar förändringarna en förnyelse eller konservering av makt

förhållandena i organisationen? 

Verksamhetens inriktning 

Riksförsäkringsverket (Rfv) är central förvaltningsmyndighet för 

ärenden som rör den allmänna försäkringen (sjukförsäkring, pension, 

barnbidrag, m m). Verket är besvärsinstans enligt lagen om allmän 

försäkring. I verkets uppgifter ingår bl a att utöva tillsyn över 

försäkringskassorna, vilka är regionala och lokala organ för den 

allmänna försäkringen. 

Försäkringskassornas (fk) status och arbetsuppgifter regleras i hu

vudsak genom kapitel 18 i lagen om allmän försäkring. Enligt denna 

skall det finnas en försäkringskassa inom varje landstingsområde. 

Idag finns 26 försäkringskassor. En kassa består av ett centralkontor 

och ett antal lokalkontor (i vissa fall också filialkontor). Det 

finns ca 450 lokalkontor. Varje kassa är en juridisk person och en 

myndighet med egen styrelse och förvaltning. Men de är varken statli

ga eller kommunala myndigheter, utan utgör en slags mellanform. Verk

samheten bedrivs emellertid nästan helt efter beslut som fattas av 

regering och riksdag. 

Dagens allmänna försäkringskassor anses av kassorna själva ha sina 

rötter i medeltiden. Skrå- och gillestadgar visar att man bistod var

andra vid sjukdom och andra besvärliga livssituationer. Tydligare är 

de historiska sambanden till de frivilliga sjukkassor som växte fram 

på 1800-talet, vilka hade nära anknytning till fackförenings- och 

nykterhetsrörelserna. Försäkringskassornas intresseorganisation - FKF 

- betonar gärna denna folkrörelsebakgrund och den förefaller att ha 

ett betydande symbolvärde; den utgör ju grunden för dagens själv

ständighet. 
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Figur 2.2. Socialförsäkringens organisation. 

Teknisk bakgrund 

Riksförsäkringsverket disponerade under större delen av 1960-talet 

två datamaskiner av typ IBM 1460 samt ett mindre antal skrivare, lä

sare (inkl kortstans) och magnetbandstationer.(30) IBM 1460 tillhörde 

andra generationens datorer och hade ej operativsystem utan kunde en

dast bearbeta ett program åt gången. Dessa användes främst vid utbe

talning av pensioner och yrkesskadelivräntor samt debitering och upp

börd av arbetsgivaravgift till den allmänna försäkringen, yrkesskade

försäkringen och byggnadsforskningen. Vidare kunde en betydande del 

av den officiella statistiken produceras utifrån dessa ADB-system. 

Försäkringskassorna använde datorer i betydligt mindre omfattning. 

Vid uträkning av de försäkrades avgifter till såväl den obligatoriska 

sjukförsäkringen som till den frivilliga sjukpenningförsäkringen köp-
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tes emellertid ADB-tjänster av utomstående datacentraler. För arbets

krävande uppgifter såsom registerföring, registeraktualisering, ut

skrift av blanketter och formulär i mycket stora volymer tillämpades 

helt manuella metoder. Stockholmskassan utgjorde ett undantag då den 

utnyttjade ADB-teknik för bl a utbetalnings-, utskrifts- och statis

tikfunktioner. 

Utredningsforlopp 

RAFA-utredningen föregicks av en utredning på Statskontoret, vilken 

kom att bli tongivande. Statskontoret fick i en skrivelse daterad . 

till den 4 december 1964, i uppdrag att i samråd med Riksförsäkrings

verket och Centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden, utreda för

utsättningarna för utnyttjande av de planerade datamaskinanläggning

arna inom länsstyrelserna för uppgifter inom den allmänna försäkring

en och därmed sammanhängande frågor. 

Utredningen presenterades 12 jan 1967.(31) Statskontoret fann att 

länsdatakontorens ADB-utrustning endast i begränsad utsträckning var 

lämplig för göromål inom den allmänna försäkringen. Ett av de tyngsta 

skälen som anfördes mot länsdatakontoren.var deras bundenhet till 

bandteknik, vilken inte medgav snabb åtkomst av registerdata-. 

Statskontoret menade att ADB-teknik kunde väntas medföra såväl perso

nalbesparing som ökad säkerhet. Rationaliseringsinsatserna borde vi

dare i första hand inriktas på registreringsarbetet med sjukförsäk

ring och allmän pension. Serviceskäl talade för att den ADB-tekniska 

lösningen inom socialförsäkringen borde baseras på direktåtkomsttek

nik. 

Det låg emellertid inte inom ramen för denna utredning att finna en 

slutlig lösning för den allmänna försäkringens arbetsteknik. Stats

kontoret framhöll dock att det i det kommande utredningsarbetet sär

skilt borde övervägas ett samordnat ADB-system avseende såväl Riks

försäkringsverkets som försäkringskassornas verksamhet. En fortsatt 

utredning borde bl a omfatta detaljerade frågor om behov av register 

inom försäkringen, dessas tekniska utformning och alternativa lokali

sering, konsekvenser av ADB-teknikens tillämpning med avseende på 
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förvaltningskostnader m m. Vidare menade Statskontoret att en ADB-

lösning inom den allmänna försäkringen borde baseras på ett noggrant 

underlag, inkluderat vissa praktiska försök (lämpligen inom stor

stockholmsområdet där vissa förkunskaper fanns). Med hänsyn till 

problemens svårighetsgrad och omfattning, borde man utgå från att en 

smidig övergång till nya arbetsformer i etapper så att driftsstör

ningar inte uppstod. Det skulle i senare skeden visa sig att dessa 

bedömningar från Statskontorets sida kom att ligga nära den faktiska 

utvecklingen. 

Statskontoret hemställde slutligen att Kungl Maj:t måtte uppdra åt 

Riksförsäkringsverket och Statskontoret att gemensamt utreda frågan 

om ADB-teknikens användning inom den allmänna försäkringen. 

Enligt Kungl brev av den 21 april 1967 uppdrog Kungl Maj: t åt Stats

kontoret och Riksförsäkringsverket att i samråd med de allmänna för

säkringskassorna utreda möjligheterna att med utnyttjande av ADB-

tekniken och på annat sätt rationalisera den allmänna försäkringens 

administration. Kungl Maj:t skrev uttryckligen att Statskontorets ut

redning skulle ligga som grund för utredningsarbetet. Kungl Maj:t 

framhöll vidare i uppdraget att det borde uppmärksammas huruvida det 

förelåg behov, att från rationaliseringssynpunkt aktualisera ändringar 

i gällande författningsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter av 

administrativ natur. 

Utredningens forslag (1970) (29) 

* Gemensamma ADB-system och central datamaskinanläggning. 

* Främst automatisering av fk:8 manuella registerhantering inom sjuk
försäkring och allmän pension. 

* Registeruppgifterna lagras på direktåtkomstminnen. 

* Kassorna förses med terminalutrustning för kommunikation med den 
centrala anläggningen. 

* Registerautomatiseringen innebar bl a att bevakning och utskrifter 
av olika slag kunde ske maskinellt och att avisering till och från 
vissa andra myndigheter automatiserades (t ex folkbokföringsupp
gifter) . 

* Vad gällde sjukförsäkringen påverkade ADB-systemet främst register

funktionen och därav beroende arbeten på lokalkontoren. 
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* Centralkontoren påverkades mest av systemet för allmän pension. 

* Integrationsmöjligheterna mellan sjukförsäkrings- och pensionssys

temen tillvaratogs i största möjliga utsträckning genom gemensamma 

register och integrerad registerhantering. 

* Det maskinella pensionsarbetet, som tidigare utfördes hos Rfv; ge

nerella omräkningar av pension, framställning av pensionsanvisning

ar, skatteredoyisnig, statistikframställning, registrering av pen

sionspoäng m m - kom även att ingå i ADB-systemet. Detsamma gällde 

bl a uppbörden av arbetsgivaravgifter och yrkesskadelivräntor (som 

också utfördes på Rfvs dåvarande maskinanläggning). 

a 
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5J 
Skatteuppgif
ter till RSV 
m m 

ADB-centralen i 
Sundsvall (RFV): 

Register, bearbet
ningar 

Korrespondens med 
andra myndigheter 

CT 
Besked och ut
betalningar till 
allmänheten 

Försäkringskassorna 

U r — ^ 
• 

Iarbets-
1 listor 

Frågor 

Registreringar 

Beslut om utbetal
ningar 

Figur 2 . 3 . övergripande uppbyggnad av socia l försäkringens 

ADB-rutiner. 
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RAFA föreslog också ett datoriserat system för budgetering och redo

visning. Förvaltningskostnader skulle kunna tas fram per kostnads

ställe och kostnadsbärare. Uppföljning av produktiviteten vid olika 

kostnadsställen föreslogs ske med hjälp av s k prestationsredovis

ning. Underlag för beslut om ADB-system för sjukförsäkringen beräkna

des föreligga under våren 1973. Om planen skulle hålla krävdes inves

teringsbeslut kring årsskiftet 1970-71. 

Genomforande 

Pensions- och prestationsredovisningssystemen genomfördes först. Sam

tidigt bedrevs försöksverksamhet med sjukförsäkringen. Underlag för 

beslut om ADB-system för sjukförsäkringen förelåg under hösten 1972, 

då en särskild utredning kring detta överlämnades till Kungl. Maj:t. 

Därefter presenterades utredning efter utredning om nya eller föränd

rade arbetsuppgifter som skulle införas samtidigt med datorisering

en. Detta var en följd av att reform- och regelverksamheten bedrevs 

intimt förknippad med datoriseringen. Ledningen för Rfv och RAFA hade 

täta kontakter med social- respektive finansdepartementet. Exempelvis 

ansågs datoriseringen vara en nödvändig förutsättning för att kunna 

genomföra en beskattning av sjukförsäkringen (januari 1974). 

Det planerade redovisningssystemet lades, på is 1973 för att undvika 

tvist om kassornas ställning, då kopplingarna till det helstatliga 

System S skulle bli aktuella. 

Datorinvesteringarna började 1971 med en stordator för pensionshante

ringen, prestationsredovisning och försöksverksamhet med sjukförsäk

ringen. Nästa stora steg var det datoriserade systemet för den be

skattade sjukpenningen, men då togs inte datorfrågan upp på allvar. 

Det avgörande steget mot en stordatorlösning togs m a o redan med det 

första maskinköpet 1971. Kassor som förspråkade regionala datorlös

ningar var här i underläge, då verket redan tidigare bedrivit dator

verksamhet inom pensionsområdet och därmed hade kompetens för sådan 

drift. Från verkets sida sett var det således taktiskt riktigt att 

börja med att datorisera pensionssystemet. 
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När den beskattade sjukpenningen behandlades i riksdagen 1972 togs 

det slutgiltiga beslutet om ett riksomfattande ADB-system med en 

central datoranläggning. Själva administrationen av reformen diskute

rades emellertid inte trots att den behandlades i propositionen. Kan

ske var politikerna inte riktigt medvetna ora att de legitimerade ett 

viktigt teknikstrukturellt vägval. 

I början på 1974 disponerade verket 2 kraftfulla processorer i Honey

well Bull:s 6000 system med bl a 12 skivminnesenheter om vardera 135 

miljoner tecken. 

Vad gäller politikernas medvetenhet och aktiviteter i dessa frågor 

började bl a Kerstin Anér debattera integritets- och sårbarhetsfrågor 

kring ADB i mitten på 70-talet. Krav började då växa fram från bl a 

centerpartiet, om att sprida datakraften inom socialförsäkringen. 

Dessa synpunkter ledde till att en utredning tillsattes för att un

dersöka möjligheterna till detta. Flera forskningsprojekt berörde 

också dessa frågor (framför allt vid Arbetslivscentrum). Men sanning

en är nog att tidpunkten var tämligen olämplig för en omfattande för

ändring. Tekniken för distribuerade lösningar var inte tillräckligt 

utvecklad, samtidigt som det existerande 'stordatorsystemet var svårt 

och dyrt att bryta upp. Vidare ansågs det statsfinansiella läget vara 

tämligen kärvt. 

Organisationsfrågor 

Införandet av ett riksomfattande ADB-system förutsattes inte komma 

att ändra organisationen i stort. Förslaget byggde m a o på att Riks

försäkringsverket skulle förbli central förvaltnings- och tillsyns

myndighet och att den mer utåtriktade verksamheten skulle handhas av 

försäkringskassorna på den regionala och lokala nivån.(19) Men för

slaget kom likväl att innebära åtskilliga förändringar i arbetsför

delningen mellan de olika nivåerna och påverkade därmed hela verksam

hetens uppbyggnad. I detta avsnitt behandlas de viktigaste organisa

tionsförändringarna, bakgrunden till dessa och hur RAFA-ledningen 

agerade i dessa frågor. I flera fall fanns mycket tydliga samband 

mellan de tekniska och de organisatoriska förändringarna. 



23 

Grundläggande förändringar 

Det förslagna ADB-systemet medförde för allmän pension att uträk

nings- och registerfunktionerna, och för sjukförsäkringen att regist

rerings- och utskriftsfunktionerna, överfördes till den centrala in

stansen. De lokala och regionala enheterna, d v s lokal- resp cent

ralkontoren, skulle utrustas med terminaler som var direkt anslutna 

till de centrala systemen. 

RAFA menade att datorerna skulle ta över delar av det manuella arbe

tet, men att de primära beslutsfunktionerna skulle stanna kvar på det 

lokala planet så nära de försäkrade som möjligt: 

"Beslutsfunktionerna skiftar endast karaktär, från att tidigare ha 
omfattat samtliga led i behandlingen av ett ärende, förskjuts 
tyngdpunkten i beslutshänseende på kassorna till de första leden i 
beslutsprocessen. De efterföljande delbesluten är i allmänhet så 
logiskt definierbara att de kan programmeras för datorer."(32) 

Datoriseringen förväntades medföra betydande rationaliseringsvinster 

och därmed sysselsättningsminskningar. Det senare kom dock inte att 

bli aktuellt, då personalen behövdes för att administrera de nya upp

gifter som tillfördes kassorna under samma period. 

Införandet av ett riksomfattande ADB-system förutsatte ökad enhetlig

het emellan kassorna i fråga om organisation och arbetsrutiner. En 

ökad organisatorisk likformighet ansågs dessutom vara en förutsätt

ning för att det skulle vara möjligt att bygga upp ett enhetligt bud

geterings- och kostnadsredovisningssystem.(32) 

Det riksomfattande ADB-systemet accentuerade, enligt RAFA, ytterlig-

gare behovet av en central ledning och styrning(tillsyn) av administ

rationen av den allmänna försäkringen, d v s av kassorna.(32) Följden 

av den omfattande datoriseringen blev därmed att verket mer renodlat 

kom att fungera som tillsyns- och besvärsinstans, frånsett ADB-drif-

ten med sammanhängande systemutveckling. Arbetsuppgifter som kunde 

hänföras till den rutinmässiga handläggningen av försäkringsärenden 

skulle ankomma på första instans, vilka i de flesta fall var lokal

kontoren. Då kassorna tillfördes nya arbetsområden från Riksförsäk

ringsverket utgjorde detta en slags kompensation för centralisering

en. 
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Men samtidigt ökade möjligheterna till utredningarbete på kassorna 

eftersom rutinbetonade uppgifter i samband med utskrift och utsändan

de av blanketter kom att ombesörjas automatiskt. Utrymmet för mer 

kvalificerad utredningsverksamhet ökade därmed även på lokalkonto

ren. Handläggningen av långa sjukdomsfall hade redan i vissa fall de

centraliserats till lokalkontoren. Datoriseringen kunde här förenas 

med en viss decentraliseringssträvan. RAFA formulerade bl a följande 

i denna fråga: 

"Genom decentraliseringen flyttas handläggningen närmare de försäk
rade. Kassans servicefunktion kommer därigenom i ännu högre grad än 
tidigare att åvila lokalkontoren. Detta överensstämmer med förvalt
ningslagens intentioner. Den berörde skall lätt kunna följa sitt 
ärende och ha möjlighet att framföra synpunkter. Tjänstemannens 
personalkännedom och insikter i de lokala förhållandena tillvaratas 
bättre. Samarbetet med kommunala myndigheter, arbetsgivare, behand
lande läkare m m underlättas."(33) 

Kassornas organisation 

Den 28 juni 1971 tillsattes en arbetsgrupp inom RAFA för översyn av 

försäkringskassornas organisation, främst beträffande centralkonto

ren. Arbetsgruppen, som kom att kallas FK-gruppen, överlämnade den 2 

maj 1972 ett förslag till organisation av Fk:8 centralkontor. (35) 

FK-gruppen föreslog att centralkontoren skulle indelas i fyra huvud

enheter, vilket i allt väsentligt kom att realiseras.(35) 

- en administrativ enhet för personaladministration, utbildning och 

information, ekonomisk redovisning, intern revision av lokalkonto

ren, organisation, inköp och lokalförsörjning samt kontorsservice 

- en sjukförsäkringsenhet för handläggning av ärenden som samman

hänger med allmänna sjukförsäkrings frågor och hantering av korta 

sjukfall 

- en utredningsenhet för handläggning av långa sjukfall jämte bered

ning, föredragning och efterkontroU av delegationsärenden 

- en pensionsenhet med pensionsregistrering, pensionsuträkning och 

beslut i andra pensionsärenden än delegationsärenden som främsta 

uppgifter. 
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De föreslagna förändringarna bestod främst i att den administrativa 

enhetens personalfunktion förstärktes, samt att försäkringsenheterna 

utökades från två till tre genom tillskapandet av en särskild utred

ningsenhet med uppgift att handlägga rehabiliteringsärenden och för

tidspensionsärenden, samt andra ärenden som behandlades av kassornas 

pensionsdelegationer. Genoro dessa åtgärder väntades kommande föränd

ringar av kassornas arbetsuppgifter kunna införlivas i organisationen 

utan principiella förändringar och att införandet av ett enhetligt 

ADB-system underlättades.(36) Med andra ord följde man med denna or

ganisation bättre de gränsdragningar som gjorts mellan olika datori

serade system. 

I den av FK-gruppen under år 1972 framlagda rapporten angående cent

ralkontorens organisation tog man även upp vissa frågor som berörde 

lokalkontoren. Dessa var bl a följande. Gruppen föreslog att lokal

kontorsföreståndarna direkt underställdes direktören på centralkonto

ren i organisatoriskt hänseende, men att de löpande kontakterna skul

le tas med respektive fackenhet på centralkontoren. Vidare tog man 

initiativ till att decentralisera utredningsverksamheten av de långa 

sjukfallen från centralkontoren till lokalkontoren. 

Vid sammanträde med RAFA-utredningens styrgrupp den 1 september 1972 

beslöts bl a att FK-gruppen skulle få fortsatt uppdrag med frågorna 

rörande lokalkontorsnätet och lokalkontorens organisation. Med lokal

kontorsnätet menas lokalkontorens antal och geografiska spridning. 

Med bistånd av Rfvs organisationssektion och RAFAs utredningsgrupp 

utarbetades förslag till lokalkontorens organisation. 

översynen av lokalkontoren var en given följd av den förändrade ar

betssituationen. RAFA klargjorde bakgrunden till översynen i tre 

punkter.(33) 

1. Nya reformer, en fortsatt ökning väntades 

2. Arbetsuppgifter decentraliseras från Rfv och centralkontoren 

3. Anpassning av den automatiska och den manuella databehandlingen 

till varandra 
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Lokalkontoren förde i allmänhet register över de försäkrade (främst 

s k F-register och namnregister). I Stockholm, Göteborg och Malmö var 

dessa register centraliserade till centralkontoren. Det största re

gistret, F-registret, fördes manuellt och aktualiserades fortlöpande, 

bl a genoro avisering från länsstyrelsernas datoriserade folkbokfö

ringssystem. De olika registren utgjorde grunden för praktiskt taget 

allt arbete inom den allmänna försäkringen. De ansågs arbetskrävande 

i sin dåvarande utformning och beräknades sysselsätta en inte obetyd

lig del av de ca 10 000 anställda hos de allmänna försäkringskassor

na. 

Från i början på 1960-talet var lokalkontoren i regel indelade i en 

register- respektive en expeditionsenhet. RAFA konstaterade i sitt 

preliminära systemförslag 1969 att lokalkontoren i framtiden inte 

skulle ha behov av någon egentlig registerenhet för skötsel av manu

ella register. Det föreslagna ADB-systemet skulle ju innebära att 

F-registret, och troligtvis också namnregistret, skulle ersättas av 

ett ADB-register med vilket lokalkontoren skulle ha direktkontakt via 

terminal och telelinjer. Expeditionsenheten förväntades fungera på 

ungefär samma sätt som tidigare med handläggning av löpande sjukfall 

och betjäning av besökande vid kontant utbetalning av sjukhjälp, för

frågningar, inlämning av pensionsansökningar, m ro. 

Efter ca nio månaders utredningsarbete föreslog FK-gruppen i juni 

1973 en ny intern organisation för lokalkontoren där register- och 

expeditionsfunktionerna integrerades inom olika enheter, vilka mot

svarade olika försäkringsområden.(37) 

Den funktionsgruppering som gjordes i utredningen oro centralkontorens 

organisation ansågs i princip vara tillämplig även för lokalkonto

ren. De administrativa funktionerna krävde emellertid sannolikt ej 

särskild personal, eftersom centralkontorens administrativa avdelning 

fullgjorde huvuddelen av dessa funktioner även för lokalkontoren, i 

den mån de ej utfördes av lokalkontorsföreståndaren eller annan ar

betsledare .• Lokalkontoren koro därmed att indelas i tre huvudenheter: 

- Sjukförsäkring; betjäning av allmänheten avseende sjukpenning och 

sjukvårdsförmåner (inkl tandvårdsförsäkring, föräldrarförsäkring. 
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yrkesskadeförsäkringens sjukersättningsdel och kontant arbetsmark

nadsstöd) 

- Utredning; utredning av långa sjukfall 

- Pension; pensionsmottagning, barnbidrag, KBT-handläggning och före

dragning i försäkringsnämnd 

Skälen till att pensioner och barnbidrag skulle administreras av sam

ma enhet var att båda hade komrounal anknytning och att det fanns kla

ra paralleller vad gällde utbetalningsförfarandet. Det senare skedde 

i båda systemen periodvis med maskinellt utskriven anvisning. 

Riksförsäkringsverkets organisation 

Framför allt på grund av tidsbrist gjordes ingen mer omfattande över

syn av Riksförsäkringsverkets organisation, trots att vissa ansåg det 

var påkallat i takt med nya arbetsuppgifter, decentraliseringar, da

torisering, m ro. Ramarna i organisationsmodellen var i huvudsak de

samma i mitten på 1970-talet som fem år tidigare. Verket var indelat 

i fyra avdelningar; administration, försäkring, yrkesskador och be

svär. Emellertid gjordes, vissa betydelsefulla förändringar. Dessa be

rörde tillsynsbyrån och organisationsbyrån (adm. avd.) samt tekniska 

byrån (försäkr. avd.). RAFA-ledningen var direkt involverade även i 

de utredningar som föregick dessa förändringar. I det första fallet 

tog RAFA-ledningen själv initiativet. Avsikten var att hitta en ny 

organisation som bättre var avpassad till den teknikstruktur som fö

reslagits. I det andra fallet koro initiativet från politiskt håll. 

Socialförsäkringen hade hamnat i regionalpolitikens rampljus. "Dele

gationen för lokalisering av statlig verksamhet" föreslog i betänkan

det "Decentralisering av statlig verksamhet - ett led i regionalpoli

tiken" (SOU 1970:29) att i princip hela Rfv skulle utlokaliseras. 

Förslaget mötte stark kritik och i propositionen, som framlades 1971, 

föreslogs att endast den datatekniska verksamheten inom tekniska by

rån skulle flyttas till Sundsvall. Regeringen anförde dessutom att 

utredning skulle ske rörande decentralisering till lokala organ av 

vissa ärenden som verket handlade i första instans. Detta var en 

kompromiss som formulerats i överläggningar mellan Rfv:s högsta led

ning och berörda departement. 



28 

Tillsynsverksamheten(38) 

I roars 1972 utsågs "tillsynsgruppen" av RAFA-utredningens styrgrupp. 

Dess uppgift var att göra en organisationsöversyn av i första hand 

verkets tillsyns- och organisationsfunktioner. Med organisationsfunk

tion avses främst administrativ utveckling och rationalisering. Ar

betsgruppens rapport skulle behandlas i styrgruppen och därefter 

överlämnas till Rfv. Flera personer från RAFA-ledningen ingick i 

gruppen. 

Skapandet av tillsynsgruppen berodde främst på att försäkringskassor

nas allt mer omfattande arbetsuppgifter, och den planerade likrikt

ningen och automatiseringen av arbetsrutinerna, ställde nya krav på 

verkets tillsyn. Att tillsynsgruppen organiserades inom den större 

RAFA-utredningen var därför naturligt. 

Tidigare erfarenheter visade att en ökad likriktning och automatise

ring gick hand i hand med utfärdandet av detaljerade anvisningar. Den 

registerinformationen som fanns i det av verket fastställda F-kortet 

och som vid flyttning medföljde en försäkrad från kassa till kassa, 

tvingade redan på ett tidigt stadium fram att detaljerade anvisningar 

måste utfärdas från centralt håll. Skattesidans automatisering med

förde likaså fler detaljerade anvisningar. På pensionssidan var det 

kopplingen till verkets dataanläggning som tvingade fram detaljerade 

föreskrifter. Den kommande ADB-utvecklingen kom att ytterligare skär

pa styrningen i form av central programmering och instruktioner för 

databehandlingsrutiner. 

Gruppen föreslog att tillsynsverksamheten skulle delas in i en till

synsenhet och en organisationsenhet. När system som utvecklats av 

RAFA-utredningen gick i drift skulle systemutvecklingen övergå på den 

föreslagna organisationsenheten. 

"Genom att förlägga allt systemarbete till en enhet erhölls möjlig
het till omdispositioner i samband med större lagändringar o d då 
större system och AR-resurser vanligen erfordras. En sådan flexibi
litet skulle ej vara möjlig om resurserna var uppdelade på flera 
enheter." 
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Under organisationsenhetens chef skulle personalen indelas i projekt

grupper, som kunde variera i sammansättning beroende på projektens 

art och tidskrav. Flertalet projekt förutsattes bedrivas i nära an

knytning till resp fackenhet på tillsynsenheten. Ärenden som rörde 

lokaler, kontorsutrustning, blanketter och resursdimensionering skul

le handläggas av personal som i stort sett endast ägnade sig åt res

pektive ämnesområde. 

Av särskilt intresse för resursdimensioneringen var det system för 

mätning av försäkringskassornas ärendebelastning - belastningsredo

visning - soro frarotogs av RAFA-utredningen. Förhoppningen var att 

denna redovisning skulle bli ett värdefullt instrument för personal

planering och resursdimensionering. RAFA tog fram material soro visade 

att en högre produktivitet i många fall torde vara möjlig. 

Organisationsenhetens arbetsuppgifter blev i huvudsak följande: 

- svara för system- och organisationsrationalisering 

- ge underlag för beslutsrationalisering 

- ge underlag för resursdimensionering 

- ständigt underhålla och ompröva de administrativa systemen i syfte 

att effektivisera och förbilliga drift och erforderlig information 

- initiera och medverka i AR-projekt (AR = Administrativ Rationali

sering) 

- medverka vid uppläggningen av nya system 

Emellertid var kärnan i tillsynsgrupppens översyn, enligt dem själva, 

att placera in de system som utvecklades av RAFA-utredningen och de 

reformer som väntades organisatoriskt på central nivå, dvs inom ver

ket. På regional nivå (centralkontoren) hade soro tidigare har fram

kommit en ny principorganisation föreslagits av FK-gruppen. Central

kontoren indelades i fyra huvudenheter; administration, sjukförsäk

ring, utredning och pension. Tillsynsgruppen fann det rationellt att 

göra en motsvarande koncentration av de tre försäkringsområdena till 

var sin organisatorisk avdelning inom tillsynsenheten. Ansvaret för 

tillämpningen av försäkringen skulle åvila respektive fackenhet på 

central nivå. Därutöver skulle fackenheterna aktivt följa system-

tillämpningen på fältet genom aktiviteter i övervakande och upp-
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spårande syfte, samt att fatta beslut om erforderliga ändringar i 

arbetsrutinerna. 

ADB-organisation (30) 

RAFA-utredarna koncentrerade sig redan i ett tidigt skede på ett al

ternativ med ett riksomfattande system med en central stordatoran

läggning. Tanken var från början att ett gemensamt serviceorgan för 

Rfv och kassorna skulle sköta denna verksamhet. Kassorna betonade 

också i remissvaren bestämt kravet på delaktighet. Men den högsta 

ledningen föreföll inte intresserade av att diskutera denna fråga. . 

Utan något riktigt officiellt beslut kom ADB-verksamheten att inord

nas, dvs kvarstå, inom verket. 

Vid fastställande av arbetsfördelning mellan Rfv:s huvudorganisation 

i Stockholm och tekniska byrån i Sundsvall ansåg "arbetsgruppen för 

Sundsvallsfrågan" att huvudorganisationens totala ansvar för försäk

ringsverksamheten, och byråns delansvar för den renodlade ADB-drif-

ten, skulle vara vägledande. Med huvudorganisationens totala ansvar 

avsågs såväl den löpande försäkringsverksamheten som det utvecklings

ansvar, som åvilar verket i egenskap av tillsynsmyndighet inom soci

alförsäkringsområdet. I och med att huvudorganisationen har det yt

tersta ansvaret för socialförsäkringens ansikte gentemot de försäkra

de, menade arbetsgruppen att "verket inte lämpligen bör delegera be

slutsansvaret i frågor som reglerar kontakten med de försäkrade utan

för verksledningens dagliga räckvidd, dvs verkets huvudorganisation 

måste ytterst svara för styrningen av verksamheten". Det kunde t ex 

gälla att reglera kontakten med de försäkrade i form av uppgifter som 

skulle införskaffas eller meddelas genoro blanketter. Om den konkreta 

gränsdragningen av arbetsuppgifter skrev arbetsgruppen: 

"Fördelningen av arbetsuppgifter mellan huvudorganisationen och 
ADB-enheten bör formas så att uppgifterna naturligt sammanfaller 
med övriga arbetsuppgifter inom respektive enhet. Enligt detta re
sonemang bör ADB-betonat arbete hänföras till sundsvallsenheten och 
arbete av tillämpningskaraktär till huvudorganisationen, som sålun
da kunskapsmässigt bör orienteras åt försäkringskassehållet." 

Tekniska byrån skulle få göra sådana system- och programförändringar 

soro endast berörde den interna driften, dvs sådana förändringar soro 
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var ägnade att förenkla och rationalisera den löpande ADB-driften. I 

en annan formulering går roan längre och skriver att alternativet att 

hänföra allt programmeringsarbete till ADB-enheten ter sig mycket 

tilltalande genom sin entydighet och klarhet. Någon tvekan oro vero som 

skulle svara för vad skulle då inte behöva uppstå. Inte minst skulle 

det bli svårt för någon annan enhet än tekniska byrån att upprätthål

la detaljerad kunskap om sammanbindningar mellan olika program, var

vid det blev tämligen nödvändigt att tekniska byrån anförtroddes att 

göra ändringar i olika, säkerligen komplexa, programkedjor. I detta 

sammanhang tillmätte arbetsgruppen stor betydelse till den förväntade 

större stabiliteten bland ADB-personalen, som kunde förväntas i 

Sundsvall till skillnad från Stockholmsområdet. 

Mera omfattande projekt, som föranleddes av större lagändringar eller 

nya lagbestämmelser, skulle enligt arbetsgruppen beredas i särskilda 

projektgrupper. Dessa skulle bildas av tjänstemän från huvudorganisa

tionen i Stockholm och ADB-enheten i Sundsvall, samt vid behov även 

av företrädare för andra enheter. Projektgrupperna skulle ledas från 

huvudorganisationen. 

Rfv:8 principiella syn på lokaliseringsfrågan(39) 

Rfv fäste i sitt yttrande över betänkandet "Decentralisering av stat

lig verksamhet - Ett led i regionalpolitiken", SOU 1970:29, uppmärk

samheten på att decentralisering i fråga oro statlig verksamhet kan 

genomföras på två olika sätt. Antingen kan verk eller delar av verk 

omlokaliseras eller kan arbete där så är möjligt läggas över från 

verken till lokala organ. Delegationen menade att man kan vinna loka-

liseringsmässiga fördelar i båda fallen. Rfv framhöll att det fanns 

en viktig skillnad då man i det första fallet endast kunde stödja en

staka större städer, medan man i det andra kunde nå långt ut i lan

det, dvs till fler och mindre samhällen. 

Rfv påvisade att roan genom bl a olika decentraliseringsåtgärder under 

1960-talet kunnat minska sin personal. 60-talets livliga reformverk-

sarohet inom socialförsäkringen hade lett till att kassorna hade ökat 

antalet anställda med drygt 4 000. Men under samma tid minskade ver

ket sin personal med ca 100 anställda. Detta innebar att verkets an-
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del av administrationen sjönk från 13,8 % till 7,7 % (från 1961/62 

till 1968/69). 

Rfv menade att denna minskning inte oväsentligt var "resultat av en 

medveten decentraliseringssträvan från både verkets och statsmakter

nas sida". Verket argumenterade bestämt för att detta sätt att de

centralisera, dvs inom den givna organisationen, var det bästa. De

centralisering till de lokala skattemyndigheterna kunde också bli ak

tuell. 

Diskussion och slutsatser 

RAFA-projektet är modern svensk ADB-historia. Men RAFA illustrerar 

också flera fenomen som iakttagits i andra organisationer. RAFA-pro

jektet är speciellt intressant för att det var ovanligt omfattande 

och att det genomfördes förhållandevis långt tillbaka i tiden. Några 

intressanta iakttagelser är: 

* Decentralisering av operativt arbete kombinerades med ökad samord
ning och centraliserad kontroll. 

* Gemensamt system trots geografisk spridning. Omfattande datakommu
nikation var en avgörande förutsättning för den valda ADB-uppbygg
naden. 

* Stark projektledning med bestämda idéet. 

* Likformning av organisation såväl horisontellt som vertikalt. 

* Systemet är stort och komplext, vilket innebär att det är svårt att 

överblicka och förändra. 

RAFA och datoriseringen av socialförsäkringens administration visar 

tydligt på hur tekniska och organisatoriska förändringar kan samspe

la. Skeendet låter sig tämligen väl beskrivas, men det är desto svå

rare att påvisa vad som bestämde vad. Först kan det te sig som att 

valet av teknik var helt avgörande för alla de interna förändringar 

som gjordes under denna tid. Men studien visar att bakomliggande 

strategier och vissa förändringsbehov var av avgörande betydelse. 

Flera av de organisationsförändringar som gjordes, som t ex ökad lik

formning av försäkringskassorna, hade diskuterats tidigare och kunde 

ha motiverats utan den omfattande datoriseringen. 
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Målet oro ökad likformning och det behov av ökad kontroll av försäk

ringskassorna soro föreföll att upplevas på central nivå bestämde i 

hög grad handlingsinriktningen. I ljuset av detta blir den omfattande 

och centralinriktade datoriseringen snarast ett medel för att på ett 

radikalt, och i vissa avseenden indirekt, sätt uppnå tidigare formu

lerade strategier. Men samtidigt var inte strategierna de utlösande 

orsakerna till datoriseringen; det var snarare det akuta behovet av 

rationaliseringar och nödvändigheten av att finna sätt att hantera de 

utökade arbetsuppgifterna. Organisationsstrategierna fick störst be

tydelse senare i själva utredningsprocessen, där datoriseringen visa

de sig kunna göras på ett sätt soro gick helt i linje med ledningens 

allmänna strävanden. Detta kan också beskrivas som att de rådande 

maktförhållanden tydligt visade sig vid valet av teknik. 

RAFA-grupperna arbetade som intensivast under perioden 1970-1974. Den 

1 januari 1974 introducerades ett flertal av de nya bestämmelserna 

och med dem samhörande datoriserade system. Projektets medarbetare 

arbetade mycket intensivt för att klara de uppsatta tidsgränserna. 

Flera av de inblandade har vittnat om stor hängivenhet, tät positiv 

stämning och den allmänna känslan av att man höll på att skapa något 

nytt och betydelsefullt. De tror sig heller inte komma att uppleva 

något liknande igen i sitt arbetsliv. Medarbetarna kom inte bara från 

den centrala nivån, utan man plockade också personer från försäk

ringskassorna som var speciellt kunniga inom ett visst tillämpnings

område. Dessa personer smittades av den allmänna förändringsivern och 

koro inte att framstå som några direkta företrädare för de regionala 

och lokala intressena. 
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3 INFORMATIONSTEKNOLOGI I TILLVERKANDE FÖRETAG 

Utformningen av informationssystem förändras ofta vid organisations

förändringar, t ex vid decentraliseringar. Som illustration kan näm

nas två snart klassiska exempel på vad soro anses soro lyckade decent

raliseringar inom industrin; Gasturbinverkstaden vid Stal-Laval i 

Finspång och Kopplingsdivisionen vid SKF i Hofors. I dessa fall fick 

de lokala produktionsenheterna ett helhetsansvar för produktion, ut

veckling och marknadsföring. I båda fallen framkom krav på snabbare 

och bättre informationssystem, vilka visade sig kräva lokala autonoma 

datorsystem. Resultatet blev enligt Svenska Arbetsgivareföreningens 

utredare effektivare och mer dynamiska organisationer med högre moti

vation än tidigare. Datorsystemen blev lättillgängliga och flexib

la.(27) Studier av decentralisering och datoriserade informations

system visar att informationssystems struktur sammanhänger med orga

nisations- och beslutsstrukturen.(17, 27) 

Detta innebär att när information teknifieras kan detta utföras på en 

mängd olika sätt. Information är en formbar mjukvara även öro den 

ibland tycks leva sitt eget liv i stora datasystem. I detta kapitel 

studeras samband mellan informationsteknologi och organisation i 

tillverkande företag. En fallstudie av en omfattande ADB-satsning 

inom material- och produktionsstyrningsområdet (MPS) i en svensk kon

cern presenteras. För att ytterligare öka förståelsen för hur olika 

organisatoriska faktorer inverkar vid MPS-satsningar, jämförs i ett 

avsnitt tre företag med liknande produktionsinriktning. Kapitlet in

leds med en inblick i vad MPS är för något och en kort reflektion 

kring de näraliggande och omtalade CAD/CAM-systemen. I bilaga 2 redo

visas några slutsatser om multinationella företags användning av da-

t akommunikat ion. 

3.1 Datorisering och teknisk integration av produktionsnära 

aktiviteter 

Tekniska system 

I ett CAD-system (Computer-Aided Design) kan en bästa möjliga kon-
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struktion på en produkt prövas fram, för att sedan direkt överföras 

till ett större system som integrerar konstruktion, beredning och 

tillverkning (CAD/CAM-system) (CAM = Computer-Aided Manufacturing). 

Konstruktionsarbetet kan således stå nära själva produktionen utan 

att vara en direkt del av denna. Konstruktionsarbetet kan såväl vara 

av rutinmässig som av nyhetsskapande karaktär, det kan definitions

mässigt utgöra en självständig funktion likaväl soro det kan betraktas 

som en produktionsnära teknisk aktivitet. 

Tekniska aktiviteter (beredning, produktion, ro ro) och FoU-aktiviteter 

är inte sällan organisatoriskt åtskilda. Detta implicerar också att' 

de kan särskiljas i rummet. Exempelvis finns det i Sverige konfek

tionsföretag som behärskar design/konstruktions-funktionen medan 

själva tillverkningen görs utomlands. Denna arbetsfördelning baserar 

sig i några fall på CAD/CAM-system soro genoro datakommunikation är 

förbundna med tillverkningsenheter utomlands. Om det finns ett väl 

utvecklat CAD/CAM-system kan en mängd detaljer, såsom val av mate

rial, storlekar, beskärning och antal, styras direkt från Sverige. 

Produktionen är i så fall hög grad automatiserad. 

Vissa moment är dock fortfarande svåra att teknifiera, detta gäller 

främst ihopsättning och kvalitetskontroll. Detta torde kunna förklara 

varför svenska konfektionsföretag fortfarande lägger ut tillverkning

en utomlands till länder med billig arbetskraft. I takt med att data

tekniken utvecklas och förbilligas är det tänkbart att arbetsmoment 

som ihopsättning/montering och kvalitetskontroll allt roer kommer att 

datoriseras, varpå skälen till att lokalisera ovan nämnda tillverk

ning till låglöneländer försvinner. Detta är en av datateknikens 

många paradoxer. Samtidigt som en större spridning i rummet blir möj

lig, försvinner skälen - i detta sammanhang - till att göra en sådan 

spridning. 

Xven om flertalet CAD/CAM-installationer i svensk industri är fristå

ende system som betjänar konstruktionsavdelningar (el motsv), så är 

den grundläggande tanken bakom CAD/CAM-begreppet att skapa förutsätt

ningar för en datorisering av hela informationsflödet från konstruk

tion över produktionsplanering till styrning av de enskilda tillverk-
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n i n g s m a s k i n e r n a . F r a m t i d e n s CAD/CAM-system kan f ö r v ä n t a s a t t f å f ö l 

j a n d e u t s e e n d e : 

rcccKr-

raJsmjKnoj 

POSTHCœSS 

m PHccrancN 

T3II.VER(inK5INF0RmiICN NC-CQSJSOCQiatt 

Figur 3.1. Principskiss över CAD/CAM-komrounikation 

Källa: Sveriges datakommunikationer med utlandet - En inventering. Ds 

C 1984:4A, huvudrapport. 

Volvo började exempelvis redan under 1984 att använda en datakedja 

mellan konstruktionsledet ända ner till tillverkningen av verktyg i 

NC-maskin eller robot. Detta innebär att Volvos konstruktionssystem 

efterbearbetar konstruktionsdata för en viss verktygsdetalj, överför 

informationen till ett format som är anpassat till den verkstadsut

rustning som skall användas, samt lagrar den på ett magnetband som 

emot och lagras i en större dator till dess att den behövs i produk

tionsledet. I verkstaden mellanlagras den i en produktionsstyrnings

dator, som i vissa fall också kompletterar eller modifierar ingångs

materialet innan det lämnas till den NC-maskin som slutligen tillver

kar verktygsdetaljen ifråga. 
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I Ericsson-Xoncernen överförs konstruktionsdata från utvecklingsenhe

terna till en databas soro är tillgänglig för produktionsenheterna. 

Den centrala databasen finns i Älvsjö (Stockholm). Liknande exempel 

kan hämtas från IBM Svenska AB och Philips-koncernen. Inom Elektrolux 

och Saab-Scania sker en uppbyggnad av CAD/CAM-system, och därvid ock

så en övergång till mer enhetlig konstruktions- och produktionsut

rustning. Detta kommer att ge möjligheter till kommunikation mellan 

konstruktionscentra och tillverkningsenheter, inklusive underleveran

törer. 

Administrativa system - Material- och produktionsstyrning (MPS) 

MPS betecknar den administrativa planläggningen och uppföljningen av 

material och resurser, för att optimalt producera en viss produkt, 

med hög kvalitet i planerad mängd vid rätt tidpunkt. MPS-system berör 

ett flertal funktioner i den operationella verksamheten, men även i 

viss utsträckning uppgifter som utförs på den s k taktiska nivån (hu

vud- och detaljplanering, inköp, förråd, distribution, m ro). Introdu

cerandet av MPS har inte sällan varit problematisk beroende på att 

flera funktioner berörs radikalt. Den praktiska verksamheten vill i 

regel ogärna underordna sig ett administrativt styrsystem som kräver 

ökad standardisering och formalisering. Antalet system har dock ökat 

efter hand och bra genomtänkta och välskötta system kan ge avsevärda 

effekter på bl a kapitalbindningen i förråd och produkter i arbete. 

Förutsättningar för fungerande system är bl a korrekta och ständigt 

uppdaterade register, realistiska tillverkningsplaner, fungerande 

förrådsrutiner och tilltro till systemet från de direkt berörda. 

Material och produktionsadministration har ägnats stor uppmärksamhet 

de senaste decennierna. Tillgångar i material förråd, produkter i ar

bete och lager kan svara uppemot hälften av företagens totala kapital 

varpå betydande besparingar kan göras. Traditionella kostnadsrationa

liseringar har med andra ord kompletterats med ett ökat intresse för 

kapitalrationaliseringar. I linje med denna utveckling ligger ökad 

kundorderstyrning och "just in time"-filosofin. Insatsvaror skall via 

"korta rör" gå från leverantörerna och varje producerad vara skall ha 

en köpare. Dessa och andra framväxande ideal inom material- och pro

duktionsstyrningsområdet kräver avancerade datoriserade systemen. At-
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skilliga företag har de senaste åren i samband med datoriseringar 

inom detta ororåde genomfört betydande förändringar, som bl a krävt 

omfattande formaliseringsarbete och utbildningsinsatser. Många före

tag kommer också de närmaste åren att genomföra liknande förändring

ar. 

Styrningsnivå: 

Strategisk 

Taktisk 

Operativ 

Figur 3.2. Material- och produktionsstyrningssystem relaterat till 

styrningsnivåer.(2) 

Till skillnad från CAD/CAM är MPS knuten till produktionen snarare än 

produkten. MPS berör också ett flertal enheter i organisationen medan 

CAD/CAM vanligtvis hanteras av speciella, funktioner. CAM kommer i hu

vudsak före MPS i planeringsförloppet. Information oro t ex stycklis

tor, operationslistor och verktygspeciseringar hämtas från CAD/CAM 

till MPS. Men det finns även information i MPS-systemet som kan föras 

tillbaka till CAD/CAM-funktionen, typ erfarenheter om tids- och re

sursförbrukning, produktionskapacitet och metodval. Ny teknologi 

(terminaler i fabriken, direkt registrering i GNO-maskiner, mm) ger 

helt andra möjligheter än tidigare till att fånga upp detaljerad in

formation om produktionsförloppet, och löpande föra denna tillbaka 

till administrativa och tekniska planläggningssystem. Tendenserna mot 

kortare leveranstider, mindre serier och mer kundorderstyrd produkt

utformning kommer sanolikt att medföra tätare kopplingar mellan CAD/ 

CAM och MPS'. Produktutformningen och produktionsfoberedelserna kommer 

att överlappas allt mer och systemen måste på ett smidigt sätt kunna 

hantera fortlöpande förändringar inom hela fältet. 

/ 

Överordnade system 

Material- och produk

tions styrning s sy s t em 
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I figuren nedan visas en indelning av MPS i olika huvudfunktioner 

samt en översiktlig bild över informationsflöden mellan MPS-funk

tioner och andra berörda funktioner. Vad gäller inköp och försäljning 

anses bara den del som är knuten till tid- och mängdstyrning av pro

dukten att tillhöra MPS, medan marknadsföring, ramavtal och kund- och 

leverantörskontrakt (ro ro) hålls utanför. 

LEVE-
RAND0R-
HARKED 

TEKNOLOGI OG 
KVALITETSSTYRING 

4 

STRATEGISK OG 
TAKTISK STVRING 

INNKJOPS-

STVRING 

MATERIAL- OG PRDUKSJONSSTYR ING 

KOVEDPLANLEGGING 

MATERIALSTYR ING 

STYRING DELETILVIRKNING 
(DETALJPLANLEGGING 

VARE 
MOT ÜDAH DELETILVIRKNING 

SALGS-

STYRING 

m VARE-
FORSENDELSE 

KUNOE-
HAdKID 

Figur 3.3. Material- och produktionsstyrning (MPS). 

Källa: Negård, O A, Integration av MPS och CADCAM, Sveriges Mekan-

förbund, 1985. 

3.2 TILL-koncernen(40) 

I detta ansnitt behandlas ett omfattande ADB-projekt inom en svensk 

industrikoncern. Koncernen kommer fortsättningsvis att benämnas med 

TILL. Projektet berörde koncernledningen och det affärsområde soro är 

inriktat på tillverkning av i huvudsak verkstadsprodukter (TILL-Vp), 

Det hade vittgående konsekvenser för relationerna och informations-
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flödenas mängd och karaktär mellan dels koncernledningen och affärs-

ororådets ledning, dels affärsområdets ledning och de fyra tillverkan

de divisionerna inom detta. Studien baseras i huvudsak på intervjuer 

med chefer och nyckelpersoner på olika nivåer, samt studier av doku

ment från projektgruppen och promeroorior från de olika ledningsnivå

erna i datapolicyfrågor. Fallstudien inleds med en beskrivning av 

koncernen respektive affärsområde Vp och den policydiskussion kring 

datafrågor som inleddes i slutet på 70-talet. 

Koncernen 

TILL utvecklar och tillverkar i huvudsak högteknologiska verkstads

produkter och system där dessa ingår, samt säljer kvalificerade un

derhåll och servicetjänster. 1985 hade TILL-koncernen ca 8 100 an

ställda varav ca 2 100 inom TILL-Vp. Koncernens intäkter uppgick 1985 

till 3 522 Mkr. Omkring hälften av dessa baserades på export. 

TILL är organiserat i fem huvudaffärsområden; verkstadsprodukter, un

derhåll och service, elektronik, utveckling och holding-gruppen. 

TILL-verkstadsprodukter (TILL-Vp) står i fokus i denna studie. 

TILL arbetar i en internationell miljö med beydande konkurreäs. För 

att bättre möta denna konkurrens strävar man alltmer mot att etablera 

utländska försäljningsbolag och i vissa fall förvärva företag utom

lands. 

Kostnaderna för produktutveckling, speciellt vad beträffar verkstads

produkter, tenderar till att bli allt större och mer riskfyllda. Sto

ra och långvariga beställningar är därmed av väsentlig betydelse för 

verksamheten; Den svenska marknaden är av avgörande betydelse soro re

ferensmarknad, innan den växande exporten överhuvudtaget är möjlig. 

TILL-koncernen räknar vidare med att framtida höjningar av vinstnivån 

i stor utsträckning kommer att vara beroende av exportutvecklingen 

för koncernens nya produkter. 

Lite om planering, budget och ekonomi 

Den strategiska planeringen inom TILL sker årligen under tiden febru

ari-maj. Avsikten är att utarbeta alternativa strategier, varav en 
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utväljes till huvudstrategi. Den strategiska planen är övergripande 

och utgör den plan kring vilken hela koncernen ska samlas för att få 

alla dess delar att verka i en gemensam riktning. Den operativa pla

neringen sker årligen för varje del av koncernen under tiden septem

ber-november och har till uppgift att spegla förverkligandet av olika 

strategival, där koncernens strategiska plan är normgivande. På den 

lokala nivån finns ett mer detaljerat styrsystem för planering och 

uppföljning av den egna verksamheten och som fyller de krav som 

ställs i varje enskilt fall. I styrsystemet för TILL består den ope

rativa planen av en detaljerad ekonomisk plan för År 1, en budget, 

och en mer övergripande plan för År 2 och 3, d v s den operativa 

långsiktsplanen ska mer ses som en beskrivning av trender. Vidare be

står den operativa planeringen av ett åtgärdsprogram som konkretise

rar de åtgärder soro ska vidtagas under planeringsperioden för att 

uppnå uppställda mål. 
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Figur 3.4. Budget inklusive operativ långsiktsplan inom 

TILL-koncernen 

Koncernens heterogena karaktär medför att kraven på de lokala ekono

misystemen är generellt hållna och begränsade till övergripande reg

ler och riktlinjer. TILL har under 1980-talet fått en profit- center-

-organisation som innebär interndebiteringar och att chefens ansvar 

inte bara gäller kostnader och intäkter, utan även kapitalbindning 

och förmågan att självfinansiera verksamheten. Koncernen har idag 

etablerat ekonomisystemen EPOS och TOR (se figur 3.8). Koncernled

ningen menar att god erfarenhet finns av dessa system och att de upp

fyller ambitionsnivåer soro koncernledningen ställer. Det bedöms inte 

som nödvändigt att gå över till ett gemensamt ekonomisystem. 

Ledningsfilosofi 

TILL:s ledningsfilosofi omarbetades och preciserades 1982-83. Ut

märkande drag i den nya filosofin blev följande: 
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1) Decentralisering av beslut 

2) Fördjupat resultatansvar 

3) Affärsidé - Precisering av affärsområden 

4) Teknisk och marknadsmässig kompetens 

5) Uppföljningsprinciper: 

- Avkastning på engagerat kapital 

- "Cash flow" 

- Resultat efter ränta 

Styrningsprinciperna sammanfattades i uttrycken profit center-filoso

fi och management by objectives (MbO). MbO innebär att företagsled

ningen formulerar de övergripande målen för verksamheten, medan del

målen i huvudsak formuleras på lägre nivåer inom huvudramarna (dele

gering till affärsområden m ro). Enhetlighet i de övergripande målen 

kan ses soro en viktig förutsättning för decentralisering i större or

ganisationer. Finns det en enhetlig syn på organisationens mål är 

sannolikheten större för att en decentralisering blir framgångsrik. 

Detta beror bl a på att en delegering alltid är villkorlig. Ledningen 

kan ändra ett beslut som någon underställd har fattat och/eller ta 

tillbaka delegeringen. Dylika ingripande inträffar främst när avvi

kelser från tidigare resultat eller planerat resultat observeras. Be

nämningen management by exception (MbE) används vanligen för att be

skriva detta. 

övergripande ADB-strategi 

Den administrativa systemstrukturen indelas i följande nivåer: 

* Koncernsystem 

* Affärsområdessystem 

* Divisions-Zdotterbolagssystem 

Avgörande för koncernens informationsbehov och systemstruktur är den 

heterogena affärsmässiga strukturen med stora skillnader i produkter

nas karaktär och volym. Med hänsyn till detta menar koncernledningen 

att möjligheterna till koncerngemensamma system är mindre än i en mer 

homogen industrikoncern. Detta utesluter emellertid inte att det 
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finns en strävan till gemensamma system, och att erfarenheter soro ut

vinns inom olika delar av koncernen förs vidare för implementering 

inom andra affärsområden. 

1982 formulerades följande övergripande riktlinjer oro datoriserade 

administrativa system: 

* Ett nytt administrativt system betraktas som en stor investering 
med en livslängd på 5 till 10 år. Dessförinnan bör inte några 
fundamentala förändringar bli aktuella. 

* Det bör finnas en prognos för utvecklingsarbetet i efterkommande 
etapper. 

* Systerolösningen bör möjliggöra integration, vilket motiverar att 
varje dellösning bygger på övergripande principer och riktlinjer. 

* Det administrativa systemet skall vara "neutralt" ur organisatorisk 
synvinkel, d v s organisationsförändringar och även förändring av 
principer skall kunna genomföras utan att systemet behöver 
förändras. 

TILL-Vp 

TILL-Vp har drygt 2 100 anställda. Antalet anställda har minskat nå

got under 1980-talet. Faktueringen utgör ca 30 % av koncernens totala 

faktuering. Orderingången uppgick 1985 till 2 085 Mkr. 

Exportandelen var 1985 50 % av faktueringen. Exporten kommer att öka, 

vilket märks i att exporten utgör uppemot 80 % av orderingången. Den

na ökning är en följd av satsningar inom produktutveckling och mark

nadsföring som gjordes under 1980-talet8 första hälft. Exporten är av 

stor betydelse för resultatet, vilket förbättrades under 1985 och 

1986. 

Den internationella konkurrensen har ökat dels i form av konkurreran

de produkter, dels i forro av attraktiva affärsupplägg. Under 1980-ta-

let har en drastisk ökning skett vad gäller anspråk på motköp inom 

området. TILL-Vp har därför ökat sina möjligheter att hantera kompen

sationsaffärer. 

TILL-Vp består av huvudkontor och fem divisioner; en marknadsdivision 

och fyra divisioner uppdelade efter produkttyper. Två av divisionerna 
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har flera tillverkningsenheter; fyra respektive två. Totala antalet 

enheter inom TILL-Vp blir då nio. Dessa är spridda mellan sju olika 

orter i mellansverige. 

Produktionsapparaten genomgår för närvarande en omfattande förnyelse 

i syfte att öka automatiseringsgraden och få tillverkningen mera flö

desorienterad. I förnyelseprocessen ingår bl a uppbyggnad av FMS- och 

FAM-system (flexibla maskin - respektive monteringssystem), samt ökad 

användning av datorstöd vid prduktionsberedning (CAM). Framträdande 

mål är här att reducera genomloppstider och kapitalbindning. 

Verksamheten inom TILL-Vp utgörs främst av verkstadsteknisk tillverk

ning, men även kemisk produktion finns med i bilden. Begreppet verk

stadsprodukter (Vp) inbegriper därför här en mängd olika typer av 

tillverkningsprocesser, vilka ställer olika administrativa krav. 

Enkla enheter Enheter med egen 

företagsstruktur 

100 anställda 1 000 anställda 

System Enstaka produkter 

Enstyckstillverkning Processtillverkning 

Kundorderst yrt Lagerstyrt 

Mekanik/Elektronik Kemisk-Teknisk produktion 

Golvförråd Platsstyrt höglager 

Med så skilda förutsättningar var det inte så underligt att koncernen 

under 1970-talet satsade på egenutveckling av ADB-system. Flexibili

tet var ju nästan ett okänt begrepp för de standardsystem som vid den 

tidpunkten fanns att tillgå. Utvecklingen skedde vid den centrala 

ADB-avdelningen inom moderbolaget. 

De fyra tillverkningsdivisionerna (=X) kan särskiljas på följande 

sätt: 
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Informationsmängder till 
ledningen för TILL-vp 

Automat iseringsgrad 

Antal funktioner, grad av 
självständighet 

detaljredovisning summarisk 
redovisning 

\ 

X X 

i enstycke differentierat procès 

Figur 3.5. Informationsmängder, automatiseringsgrad, grad av själv

ständighet och typ av redovisning i TILL^Vp:s olika tillverknigsenhe-

ter. 

Enstycketillverkningen kännetecknas av förhållandevis små mängder 

färdiga varor med stort arbetsinnehåll och höga krav på prestanda och 

livslängd. Enstaka misstag kan bli mycket kostsamma. Detaljerad redo

visning är möjlig och anses vara motiverad. Samtidigt är denna till

verkning mycket beroende av kvalificerad personal, soro rimligtvis bör 

verka i samma miljö för att lösa de problem som uppstår och utveckla 

produkten på ett konstruktivt sätt. Denna tekniskt kvalificerade per

sonal står också för en avgörande del av kundkontakterna. 

Divisionerna med differentierad produktionsbild kan sägas vara mer 

traditionella tillverkande enheter med hel- eller halvautomatisera-

de flöden. .Produktionen tenderar här till att få en allt högre grad 

av monteringskaraktär. Det finns ett stort antal versioner av de pro

dukter som produceras och en strävan till att göra produktionen mer 

flexibel efter kundernas beställningar. Denna typ av produktion för-



47 

ändras snabbt och kräver en förhållandevis stor administration. Detta 

innebär ett behov av samspel mellan affärsområdets ledning, ekonomi

ansvariga, marknadsdivisionen ro fl, därav de stora informationsmäng

derna. 

Processtillverkningen är i mycket hög grad automatiserad. Störningar 

i driften kan få stora effekter, varför det anses föreligga ett stort 

behov av insyn. Samtdigt är redovisningen relätivt. enkel, lätt att 

aggregera och lättöverskådlig, vilket reducerar informationsroängderna 

till ledningen för TILL-Vp. 

Ansvarsfördelning 

Resultatansvariga chefer svarar framför allt för definierade mål av

seende resultat efter räntor, "cash flow" och arbetande kapital/kapi

talbindning. På 1970-talet låg resultatansvaret i huvudsak på affärs

områdesledningarna och de fristående bolagen inom koncernen. Men det

ta tänkande kom i början på 1980-talet att allt mer fördjupas inom 

affärsområde Vp. Vp-ledningen strävade mot mer gripbara resultatenhe

ter och en fördjupad decentralisering. Den viktigaste förskjutningen 

av ansvar i TILL-Vp, gjordes från ledningen för affärsområdet till 

divisionerna, vilka kom att definieras som sub-profit-centers.. 

Krav specifiserades för divisionernas rapporter vad gällde bl a: 

* Försäljning och bruttovinst per varugrupp 

* Försäljning och bruttovinst per kundgrupp 

* Försäljning och bruttovinst per viktiga försäljningsobjekt 

* Tillverkningsresultat 

* Omkostnader per funktion 

* Specifikation av större investeringar och utvecklingsprojekt 

* Kapitalbindning (genom omsättningstal) 

* "Cash flow" 

Policydiskussion 

Den 15 september 1977 fattade koncernens AR-kommitté beslut om att 

utreda och kartlägga TILL:s framtida datorisering. Som ett led i 
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detta arbete började en datapolicy att ta form inom TILL-Vp. Proroe-

roorior utarbetades oro bl a valet mellan centraliserad och decentrali

serad databehandling respektive köp av standardpaket och egen utveck

ling. 

Inom Vp-området urskiljdes tre huvudprinciper beträffande databehand

lingen: 

1. All databehandling av koncern- och/eller omradessystero sarot tyngre 

körningar av batchtyp bör vara centraliserad till en stor dataan

läggning. 

2. Decentral databehandling på lokala dataanläggningar bör i allt 

högre grad bli aktuell (åtminstone på de större enheterna) . 

3. Kompletta in- och utmatningsprogram med direktkontakt mot dator 

bör finnas utplacerade lokalt. 

Skälet till centraliserade batchbearbetningar (1) var de effektivi

tets- och kostnadsfördelar detta gav vid stora datamängder. Man mena

de bl a att utöver själva effektivitetskriteriet, för själva datorn 

med tillhörande utrustning, fanns en påtaglig risk för överetablering 

av såväl dataorganisation som allehanda betjäningstjänster oro man in

te tog tillvara möjliga stordriftsfördelar. 

Emellertid ansåg man att en decentralisering av såväl in- som utmat

ning (3) skulle höja aktualiteten på genererad information väsent

ligt. Beslutsunderlagens aktualitet var vid denna tidpunkt ett prob

lem inom Vp-området. Ett ytterligare skäl var att behovet av on-line 

applikationer sannolikt skulle reduceras, vilket skulle minska tele

kostnaderna och sårbarheten. Till bakgrunden hör att man tolkade ut

vecklingen inom datorområdet som att datafångstprocessen, inklusive 

själva registerförfarandet, allt mer skulle komma att förläggas lo

kalt. System och utrustning borde därför anpassas så att minsta möj

liga manuella hantering blev följden. 

Vad gäller principen oro ökad decentraliserad databehandling (2) skall 

vi se något utförligare på bakgrunden. De argument som framfördes vi-
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sar sig i huvudsak återkomma i senare inlägg från TILL-Vp i denna 

fråga. 

En given utgångspunkt var uppdelningen i sektioner, sedermera affärs

områden, och förstärkningen av de lokala enheternas resurser inom 

TILL sedan 1973 som skett, samt de olika enheternas skilda krav och 

förutsättningar. Enligt TILL-Vp framstod det i linje med detta som 

naturligt att även drift och utveckling av ADB skulle ske på en dé

centrait belägen anläggning (som ett komplement till den stora cent

rala datorn). Med andra ord menade roan att den centralt inriktade or

ganisationsstrategin och de varierande produktionsteknologiska förut

sättningarna borde vara vägledande även i valet mellan central och 

decentral databehandling. 

Centraliseringen av ADB-verksamheten ansågs ha bidragit till att den 

speciella ADB-funktionen fått ett ovanligt stort inflytande på såväl 

ADB-utvecklingen som den övriga administrativa utvecklingen. Detta 

påverkade exempelvis engagemanget bland användarna och systemutveck

lingstiden i negativ riktning. Det senare framgår i följande formule

ring: 

"En till viss del decentraliserad databehandling skulle .med san
nolikhet- resultera i roer enhetsspecifika system vilka antingen 
skulle kunna utvecklas snabbare eller möjligen anskaffas och in
stalleras på väsentligt kortare tid än vad som kan ske vid en 
helt centraliserad utveckling." 

Ur kostnadssynpunkt hade man ingen klar uppfattning om vilket databe

handlingssystem som var det mest fördelaktiga, vilket bl a berodde på 

svårigheter att bedöma eventuella effektivitetsvinster på längre sikt 

med decentraliserad databehandling. Emellertid anfördes till det de

centrala alternativets fördel, dels att kostnaderna för överföring 

via telenätet skulle kunna hållas på en låg nivå, dels att det ekono

miska medvetandet på lokal nivå skulle kunna öka. Detta skulle leda 

till en bättre anpassning av databearbetningarna till det verkliga 

behovet, samt att man troligtvis skulle visa återhållsamhet vid upp

byggande av .organisationen runt en decentral dator. 

En fördel med decentrala datorer som nämndes flera gånger var att be

hovet av on-line-förbindelser med den centrala datoranläggning skulle 
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reduceras. Detta innebar sannolikt kortare väntetider och ökad till

gänglighet. Vidare behöver inte decentrala on-line-system bli föremål 

för omprograromering vid ett byte av centraldator. 

"Datapolitik for koncernen" 

Våren 1981 utmynnade arbetet som påbörjats 1977 i en "Datapolitik för 

koncernen", vilken innehöll koncerngemensamma riktlinjer beträffande 

utveckling, anskaffning, drift- och underhåll av interna administra

tiva ADB-system.. Nedan följer en sammanfattning av dessa i punktform: 

* Den centrala ADB-avdelningen är en stödfunktion och ska ej drivas 
som externt affärsområde. 

* De enskilda affärsområdena har ansvaret för att rutiner för löpande 
drift finns. Det är dock önskvärt med standardiserade lösningar för 
hela koncernen där så är lämpligt. 

* Uppläggningen av den totala dataproduktionen i koncernen ska ske i 
överensstämmelse med grundidéer i den organisatoriska strukturen, 
med beaktande av möjlighet till samordning och koncernekonomi. 
Detta innebär en form av distribuerad databehandling, där både en
heternas behov av databehandling för den löpande driften, och kon-
cenledningens krav på tillgång till information/rapportering till
godoses. 

* Enhetlighet i datateknisk utrustning ska eftersträvas så att even
tuell kommunikation kan utföras utan svårighet. 

* Divisionerna ska upprätthålla lämplig kompetens för problerooriente-
rad administrativ systemut- veckling. Kompetens och resurser för 
datateknisk systemutveckling och förvaltning skall upprätt- hållas 
av koncernstaben till konkurrensmässiga priser. Staben förfogar 
också över och tillhanda- håller central datakraft inklusive termi
naler för användning av denna. 

* Under iakttagande av koncernekonomi skall man eftersträva att ut
veckla system så att dels kostnadskontroll kan föras in under res
pektive resultatansvarigs verkliga påverkansmöjligheter, dels så 
att den totala sårbarheten i systemen hålls på låg nivå. 

* Vid behov av datorkraft skall i första hand koncernens gemensamma 
resurser utnyttjas. Anskaffning av såväl central som lokal dator
utrustning inklusive mikrodatorer skall ske i samråd med koncern
staben i syfte att upprätthålla enhetlighet i utrustningsstandards. 

* Staben svarar för drift av centrala datorresurser inklusive central 
registrering, respektive division skall vara ansvarig för drift av 
lokala system sarot registrering av de data som ingår i lokala sys
tem och i koncernens gemensamma system. 
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TILL-Vp:s reaktion 

TILL-Vp ifrågasatte delar av koncernens datapolitik; bl a att den 

skissade distribuerade databehandlingen tillgodoser såväl den enskil

da enhetens behov av databehandling för löpande drift, som koncern

ledningens krav på tillgång till information i olika koncernrapporte

ringar. Man menade att i många fall kan en decentraliserad databe

handling med periodvisa rapporteringar av data för central samman

ställning, vara väsentligt mycket bättre för den enskilda använda

ren. Dessutom kan det innebära en totalt sett lägre kostnadsnivå för 

koncernen än vid distribuerad databehandling. 

Vp-ledningen framförde också i samband med koncernledningens förslag 

till datapolicy synpunkter kring kostnaderna för TILL:s centrala 

ADB-avdelning. Till skillnad mot de flesta andra kostnadsslag hade 

man här små möjligheter att påverka kostnadsutvecklingen. Vp ansåg 

därför att det var av vikt att fastställa att den centrala ADB-avdel

ningen genoro rationell hantering och effektiv arbetsorganisation 

skall tillhandahålla ADB-service till konkurrensmäsiga priser. I lin

je med detta väcktes tanken på att organisera ADB-verksamheten i bo

lagsform för att underlätta såväl målprecisering, effektivitetsmät

ning som resultatuppföljning. Vidare ville man inom Vp främst se den 

centrala ADB-avdelningen som en servicefunktion - och inte som en 

stödfunktion, vilket var det synsätt som gällde vid denna tidpunkt. 

Man menade att kravställningen och utnyttjandet kunde bli mer påtag

ligt fördelaktigt för användaren om man såg avdelningen som en ser

vicefunktion. 

Vad beträffar strävan efter enhetlighet i utrustningsstandards påpe

kade Vp att viss datorutrustning kan ha så speciell karaktär och så 

specifik användning att kraven på anpassning till standards måste 

komma i sista hand. Vp föreslog med anledning av detta att det cent

rala upphandlingskravet begränsas till att omfatta endast datorer med 

ett lägsta värde av ca 0,5 Mkr. (Man förutsätter här att datorutrust

ning för tekniska tillämpningar över huvudtaget ej berörs, eftersom 

datapolitiken uttryckligen handlar om administrativ databehandling -

inklusive MPS.) 
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Sammanfattningsvis hade Vp förståelse för att koncerledningen ville 

försäkra sig om att effektivitet och koncernekonomi skall ha en fram

trädande roll vid beslut om åtgärder inom ADB-området, samt att det 

finns en stringent datapolitik inom koncernen. Samtidigt underströk 

man emellertid att datapolitiken inte får ha en sådan utformning att 

den begränsar affärsområdenas möjligheter att uppnå av TILL:s kon

cernledning fastställda mål. 

Vissa förändringar krävdes i koncernens datapolicy om en omfattande 

förnyelse av de större administrativa systemen skulle kunna realise

ras inom TILL-Vp, enligt dess ledning: 

"Förutsättningarna för en satsning är att TILL-vp ges möjlighet 
att helt självständigt klara sin operativa verksamhet. Nuvarande 
bindningar till centrala operativa resurser måste då brytas. 
Självklart kan sådana resurser utnyttjas om detta är lönsamt men 
rollfördelningen måste då förändras, dvs att Vp inte skall 
tvingas att utnyttja resurser man inte anser vara rationella." 

Vp-områdets produkt- och kundområden, produktionsresurser, krav på 

stora investeringar, m ro är i väsentlig utsträckning unik inom kon

cernen. Detta innebär, menade man, att Vp måste gå sin egen väg om de 

administrativa systemen skall kunna anpassas till dessa förutsätt

ningar. Endast punktvis förmodades koncernsamarbete bli aktuellt. 

Rapporteringskrav från koncernledningen borde enligt Vp-ledningen 

främst avse finansfrågor, mätmetoden (avkastning på engagerat kapi

tal, självfinansieringsgrad, ro ro) och personaladministration. Ett 

nytt system skulle kunna möta dessa krav. 

Personförändringar 

Flera personförändringar hade väsentlig betydelse för den administra

tiva utvecklingen inom Vp. 1978 anställdes en dataexpert inom Vp:s 

stab. Denna ägnade sig direkt åt att bl a utforma en datapolicy för 

Vp. Detta skedde delvis parallellt och i polemik med motsvarande ar

bete på koncernnivån. Vp:s expert arbetade både uppåt mot koncernen 

och nedåt mot divisionerna. Detta var en ny situation som innebar att 

både affärsområdets och divisionernas röst stärktes i datautveck

lingsfrågor. 1980 fick Vp ny chef och ställföreträdande chef, den se-
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nare fick bl a ansvaret över den administrativa utvecklingen. Samti

digt fick koncernen en ny direktör, som var mer bevandrad i datafrå

gor än den tidigare. Det visade sig senare i samband med den ADB-

satsning, som här behandlas, att den nye koncernchefen gjorde ungefär 

samma bedömningar som den nya Vp-ledningen gjorde. Sammantaget koro 

dessa personförändringar att innebära en tydlig förändring av den 

Övergripande lednings- och datapolicyn, vilket tog sig flera konkreta 

uttryck. 

MPS-projektet 

Inom affärsområde Vp var man i början på 1980-talet i starkt behov av 

att förbättra material- och produktionsstyrningssystemen (MPS). Exem

pelvis fanns det ingen nettobehovsberäkning och informationsflödet 

mellan planeringen och produktionen fungerade otillfredsställande. 

Initiativet till förnyelse kom främst från ledande personer i de två 

största divisionerna. I juni 1981 fick Vp-stabens dataexpert i upp

drag att tillsammans med en person med lämpliga kvalifikationer från 

den centrala dataavdelningen undersöka huruvida standardpaket inom 

MPS-området kunde ersätta tidigare system. Utredarna skulle presente

ra ett förslag beträffande Vp-områdets policy under 1980-talet avse

ende 

* ADB-system inom MPS-området och 

* registerhantering med inriktning mot s k grunddataregister. 

I Vp:s datapolicy som tog form under 1978 hade fastslagits att stan

dardpaket i regel var att föredra, varför detta var en given utgångs

punkt. Diskussionen kom nu främst att gälla avgränsningar mellan 

standardisering och behov av fabriksanpassade ändringar. Utredarna 

kom också att följa andra riktlinjer som tidigare fastslagits i Vp:s 

datapolicy, och MPS-projektet blev därmed den första verkliga konkre

tiseringen av denna policy. I slutet på hösten 1981 presenterades ut

redningen, vilken behandlas mer ingående nedan. 

Utredarnas förslag kom i allt väsentligt att realiseras. Det defini

tiva beslutet togs ungefär ett år senare, hösten 1982, då koncernled

ningen godkände Vp-ledningens förslag. Beslutet gällde ett omfattande 
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MPS-system och ett system för leverantörsreskontra. Efter att beslu

tet fattats 1982 vidtog ett omfattande modifieringsarbete för att 

dels anpassa systemen till affärsområdet, dels till tillverkningsen

heternas olika förutsättningar. Detta arbete blev mer komplicerat och 

tidskrävande än vad man"hade tänkt sig. Under senare delen av 1984 

och början av 1985 introducerades systemen och i slutet av 1985 hade 

de ersatt de gamla systemen i alla divisionerna. 

Modifieringsarbetet var organiserat på följande sätt: 

Externa kontakter 

Beslutsgrupp 

Projektgrupp 

Projektgrupper 

Nivå: 

Affärsområdet 

Affärsområdet 

Divisionerna 

Figur 3.6. Projektorganisation. 

Problembild och inriktning 

De ADB-system som tidigare fanns inom TILL-Vp inom MPS-området ut

vecklades och infördes i huvudsak i mitten av 1970-talet. Karaktäris

tiska drag för dessa system var följande: 

* Utvecklingen skedde etappvis för att i första hand täcka de akuta 
behov och brister som varit mest framträdande i början av 1970-
talet 

* Integrationsproblemen löstes efter hand och inom ramen för 

ekonomiska och praktiska realiteter 
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* Teknikvalet vid registerhantering och kommunikationsmedia präglades 

av delvis föråldrade metoder. 

På sikt medförde dessa karaktärsdrag brister som ej kunde 

accepteras: 

Föråldrad teknik 

* I huvudsak batchorienterade system (ICL) 

* Ingen databasfilosofi i grunden 

* Informationssystem i stället för besluts-, styr- och kontrollsystem 

Inflexibilitet 

* Tids- och kostnadskrävande att ändra eller ta fram nya system 

* Skräddarsydda system som ej längre var relevanta för verksamheten 

* Låg nivå på ADB-säkerhet/ADB-sekretess 

* Centraliserad stordatordrift med en naturlig tillhörande plane

ringströghet 

Rationaliseringshinder 

* Väsentlig del av ADB-verksamheten utanför direkt användarpåverkan 

* Svåröverskådligt, viss karaktär av ogripbart lappverk 

* Optimeringsproblemen ohanterliga 

* Begränsat intresse för AR/KR i linjefunktioner. 

i 

MPS-systemens brister av teknisk karaktär var en given orsak till am

bitionen att ta fram nya och mer behovsanpassade system. Men det 

fanns andra faktorer som samverkade till ett beslut om "ett mer all

mänt lyft av Vp:s administrativa nivå". Bristerna enligt ovan var av 

inre teknisk karaktär. Andra faktorer som nämndes var dels av inre 

organisatorisk karaktär, dels av yttre teknisk karaktär. Den inre or

ganisatoriska bakgrunden var den pågående konkretiseringen av vissa 

decentraliseringsprinciper (profit-center-filosofi, management by 

objectives och motsvarande), och att lönsamhetsläget var positivt: 

"Utvecklingsåtgärder av denna typ genomfördes bäst i ett inte alltför 

'stressat* läge." Man förväntade sig vissa "orosmoln" på marknadssi

dan om några år. Den yttre tekniska faktorn som var av betydelse var 

den datatekniska utvecklingen. Alternativen till den allt mer svår-
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överskådliga stordatormiljön hade nått en utvecklingsgrad som var 

konkurrenskraftig. Standardpaket vilka var attraktiva för Vp fanns på 

rojukvaruroarknaden. Minidatorernas kapacitet och kostnadsnivå förbätt

rades snabbt. Batch-tekniken var på tillbakagång i förhållande till 

on-line-tekniken. 

De uttalade motiven för en omfattande förnyelse inom MPS-området kan 

sammanfattas på följande vis: 

* Vidareutveckling av decentraliserad styrfilosofi 

(Inre organisatoriska faktorer) 

.- Delegerat ansvar för operativ verksamhet 

- Förbättrade styrnings- och uppföljningsmöjligheter 1) 

* Nödvändig förnyelse av ADB-system 

(inre tekniska faktorer) 

- Vissa system saknas 

- Flertalet system av gammalt datum 

- Ofullständig integration 

- Höga drifts- och underhållskostnader 

- Otillräcklig flexibilitet 

* ADB-teknikens utveckling 

(Yttre tekniska faktorer) 

- On-line-'teknikens överlägsenhet kontra batchtekniken 

- Större kapacitet i mindre datorer 

- Utbudet och kvalitén på standardsystem. 

Köp av standardpaket 

Utbudet av standarddiserade informationssystem bedömdes som till

fredsställande. Datorleverantörer, dataservicebyråer och konsultbyrå

er hade allt mer att erbjuda. Man menade att: 

"Detta har inneburit att även större företag som tidigare ut
vecklat egna specialkonstruerade informationssystem, nu börjar 
att använda standardiserade system. En av de främsta anledning
arna till detta är de resurs- och tidskrav som följer på utveck
ling av moderna ADB-system." 

1) De nyformulerade krav som ställdes på managementrapporteringen, i 
linje med ledningsfilosofin, kunde inte tillgodoses med dåvarnade 
MPS-systero. 
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Fördelarna med standardpaket betonas i ett flertal PM. Emellertid är 

argumentationen tämligen kortfattad. De skäl till standardpaket som 

lyftes fram var dels utbudet av programvara, enligt ovan, dels att 

TILL:s enheter tenderade till att "bli särskiljande". Det senare med

förde betydande svårigheter vid skapandet av egenutvecklade för verk

samheten anpassade system. Det blev därför "naturligt att Vp-området 

ser som en absolut nödvändighet, att i så stor utsträckning som möj

ligt välja färdiga systempaket". Som en följd av detta menade man sig 

vara beredda på att i viss nödvändig utsträckning ge avkall på allt

för enhetsspecifika krav. En reservation mot standardpaket framfördes 

emellertid. I de fall där Vp-områdets enheter har så speciella förut

sättningar att generella lösningar är klart olämpliga skulle man väl

ja egen utveckling. 

Vid val av metod för kravställning/kravprecisering av erforderliga 

(önskvärda) modifieringar av mjukvara bestämde man sig för att utgå 

från standardmjukvaran och specificera ändringsbehovet. Metoden för

utsätter tillgång till såväl mjuk- som hårdvara under viss tid. 

I modifieringsarbetet strävade man efter att gemensamma lösningar 

mellan olika användare skulle tillvaratas, utan att den önskade 

flexibiliteten eller effektiviteten skulle äventyras. Resultatet blev 

att vissa lösningar kunde göras generella för samtliga företag, men 

att det i nästan varje program ändå måste byggas in en företagsunik 

dellösning. Detta ställde extra stora krav på den centrala biblio

tekshanteringen under såväl utvecklings/roodifieringsprocessen som un

der installationsfasen. 

De bedömningar som gjordes vid valet mellan standardpaket och egen 

utveckling åskådliggjordes av Vp:s dataexpert på följande sätt: 
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FLEXIBILITET 

STANDARD

PAKET 

Standardpaket har vanligtvis en 

hög flexibilitetsgrad. Annars 

skulle de vara svårsålda. I detta 

fall fanns det också speciella 

skäl till att välja en flexibel 

systemlösning 

Effektiviteten kan förbättras om 

modifieriningsarbete genomförs 

Om flexibiliteten 

är låg minskar 

effektiviteten i 

takt med nya/för

ändrade behov 

EGEN 

UTVECK

LING 

/ \ Flexibilitets

graden varierar 

med den tid som 

nedlagts på sys-

temutvecklingen V 

-^EFFEKTIVITET 

Figur 3.7. Jämförelse av standardpaket och egen utveckling med 

avseende på flexibilitet och egen utveckling. 

Geaensant system 

Det angavs ekonomiska, informativa och kompetensmässiga skäl till att 

välja ett gemensamt MPS-system inom TILL-vp. Samordningsvinster upp

ställdes genom gemensamma förstudier och utvärderingar samt inköp av 

hård- och mjukvara. Informationsmässigt underlättades arbetet med 

olika typer av sammanställningar i linje roed uppställda mål och juri

diska krav på affärsområdes- och koncernnivåerna. Kompetens, vad 

gällde avancerat systerokunnande och systemutveckling, fanns endast i 



59 

enstaka fall ute på tillverkningsenheterna. Även om man valde att kö

pa standardpaket var den kompetens som fanns på central nivå värde

full (d v s på koncernkontoret) vid val av system, kravspecificering 

gentemot leverantör, bedömningar om ev framtida integration mellan 

olika system, etc. Valdes ett gemensamt system kom denna kompetens 

till sin rätt. Om roan skulle valt lokalspecifika system och/eller 

egen utveckling skulle detta inneburit en alltför stor personroässig 

belastning såväl lokalt som centralt, plus att det skulle tagit be

tydligt längre tid. 

De skäl som angavs för ett gemensamt system kan följaktligen ses i-

ljuset av den aktuella organisationsstrukturen och de möjligheter och 

begränsningar som denna innebar; viss lokalisering av kompetens, in

formationsbehovet på områdesnivån, m ro. Detta innebar att en viss 

grad av centralism här föreföll att vara rationell - förutsatt att 

tiden var begränsad så att möjligheterna till kompetensuppbyggnad ute 

på tillverkningsenheterna var små. Till bilden hör här även att utbu

det av systemkunnigt folk är betydligt mindre än efterfrågan, varför 

det sannolikt skulle varit svårt för flera av divisionerna att få tag 

på lämplig personal. Flera av dem ligger i mindre städer tämligen 

långt från större tillväxtcentran. 

Maskinval 

Enligt TILL-vp:s uppfattning borde själva va le t av dator baseras på 

följande faktorer: 

* hög grundflexibilitet 

* bred kommunicerbarhet 

* god mjukvarutilIgång 

* tillfredsställande back up-möjlighet. 

Med en hög flexibilitet avsågs att man utan några betydande ingrepp 

skulle kunna anpassa fördelningen av datorkraft till förändrade be

hov. En viss decentralisering av datorkraften ansågs befrämja en hög 

flexibilitet. 

Med bred kommunicerbarhet menades dels möjligheterna till att utbyta 

information med andra datorer inom näringsliv och förvaltning, dels 
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att utnyttja de flesta på marknaden förekommande utrustningar inom 

datorområdet "utan några som helst extra insatser". 

Vad gäller god mjukvarutillglng argumenterade man på följande vis: 

"Såväl framtagningstid som kostnader för egenutvecklad mjukvara 
kommer att bli en kraftigt hämmande faktor för användningen av 
ADB, och enda möjligheten att undvika detta på ett effektivt och 
framgångsrikt sätt är att beakta den totala mjukvarumarknaden 
för tänkbara datorer och ge detta hög tyngd och prioritering vid 
själva utvärderingen. Även möjligheten att tillägna sig av andra 
kunder utvecklad mjukvara bör beaktas." 

Även sårbarhetsaspekten behandlades. Krav på tillfredsställande back-

up-möjligheter följer naturligt på den Ökande datoriseringsgraden och 

det växande beroendet av datorer. En rimlig tillgänglighet måste 

kunna garanteras om en anläggning av något skäl är obrukbar eller har 

reducerad driftskapacitet. Den förväntade decentraliseringen av viss 

databehandling innebar nya förutsättningar vid val av back-up-lÖs-

ning. En teknisk närhet till reservdatorkraft mellan olika anlägg

ningar blev möjlig. 

Val av leverantör 

De leverantörer soro undersöktes var Ericsson Information Systems (fd 

Data-Saab), ICL, Hewlett Packard och IBM. Valet kom att falla på den 

förstnämnda leverantören. De Övriga tre alternativen ansågs ha en el

ler flera allvarliga brister, varav t ex kan näronas: 

* ICL kom först under senare delen av 1983 att ha ett 

fullständigt MPS-system framtaget och kunde därför först granskas 

under hösten 1983. 1) 

* Hewlett Packord saknade vid denna tidpunkt system för vissa 

efterfrågade applikationsområden och dessutom var inte det totala 

systemutbudet integrerat. 

* IBM hade visserligen stort systemutbud men det var inte totalin

tegrerat. Maskinvaran var inte lämplig med hänsyn till den tänkta 

omfattningen. 2) 

1) Enligt uppgift från ICL. I realiteten dröjde det betydligt längre. 

2) IBM 36 fanns inte vid denna tidpunkt. IBM 34 hade för låg 
kapacitet medan entrékostnaden för IBM 38 var alltför hög. 
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Förde lar med E l S - p a k e t e t (MIMER) som framfördes var b l a: 

* Systemutbudet heltäckande 

* Hårdvaran har en flexibilitet som är väl anpassad till enheternas 

behov 

* Integrationen mellan de olika systemdelarna är föredömlig 

* Samtliga systemapplikationer är realtidsorienterade 

* Medger en önskvärd decentralisering och delegering av det admi

nistrativa ansvaret för använda MPS-rutiner inklusive förfogande-

möjligheterna över program- och datoranvändning. Detta innebär att 

den administrativa nivån kan anpassas till varje enhets unika situ

ation och då även innebära att inte bara det formella ansvaret för 

den egna materialadministrationen kan ligga hos enheten, utan även 

det reella ansvaret. Decentraliseringen innebär sannolikhet ett 

kraftigt ökat intresse för användning av ADB-hjälpmedel. 

Systempaket erbjöds tillsammans med minidatorn D 16 (sedermera har 

den fått beteckningen 2500). D 16 ansågs ha hög minneskapacitet och 

intern hastighet samt goda kommunicationsmöjligheter. Den krävde 

praktiskt taget ingen driftsorganisation, minirouro av lokaliteter och 

låga krav på övriga miljöfaktorer. Med andra ord ansågs den vara väl 

lämpad i en decentral datorstruktur och datormiljö. 

Påbyggnad 

I september 1983 beslutades att Vp även fick använda sig av Ericsson

systemen Tor II (redovisning) och FREJ (kundreskontra)»förutsatt vis

sa godkända tester och parallellkörningar. Avgörande var att rappor

teringen uppåt till det koncerngemensamma redovisningssystemet EPOS 

fungerade enligt fastställda krav. Tillsammans med de tidigare beslu

tade systemen MIMER (MPS) och LOKE (leverantörsreskontra) uppnådde 

man nu målet om ett integrerat och i huvudsak décentrait administra

tivt system. Alla dessa system var uppbyggda så att de kunde integre

ras med varandra. 
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Koncernledningen lämnade klartecken trots att koncernens ekonomichef 

var tveksam. Meningsskiljaktigheterna gällde grad av decentralisering 

och om vägvalet var lämpligt med tanke på dator- och leverantörsut

vecklingen. Bl a framfördes synpunkten att man varit alltför applika-

tionsinriktad (mjukvaruinriktad) och inte tillräckligt begrundat inf

rastrukturella frågor (hårdvaror och nätverk) i ett framtidsperspek

tiv. Men Vp:s energiska satsning på ökat ansvar och självstyre, som 

främst konkretiserades i ADB-satsningarna, stämde väl överens med den 

övergripande policy som den nya koncernledningen representerade. 

En icke oväsentlig expert i detta sammanhang var en utomstående kon

sult med inriktning på datoriserade redovisningssystem. Konsulten ha

de tidigare haft en toppbefattning inom näringslivet och hade också 

blick för övergripande strategier och större förändringsbehov. Det 

förefaller som om konsulten hade ett betydelsefullt inflytande i 

nämnda utveckling, såväl vad gällde decentraliserad databehandling 

som profit-center-modellen. Konsulten hade tidigare arbetat med den 

nya koncernchefen. Konsulten, den nya koncernledningen och den nya 

Vp-ledningen var m a o bärare av samma organisationsidéer. 
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verkstadsprodukter 

Slutsatser 

Några utmärkande drag i den studerade fallstudien: 

* De nya cheferna profilerade sig genom att tillämpa vissa 

organisât ionsfilosofier 

* ADB-satsningen visade sig vara ett effektivt sätt att förändra 

vissa relationer och strukturer i organisationen 

* Ett fåtal system- och programmeringskunniga personer hade mycket 

stor betydele för att projektet skulle bli framgångsrikt 

* ADB-projektet blev ett viktigt led i en strategisk förnyelse, och 

fick en slags symbolisk betydelse, och drevs därför igenom trots 

en oklar kostnadsbild. 
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Förnyelsen av material- och produktionsadministrationen inom TILL-

Vp kom följaktligen att bli ett redskap för större organisatoriska 

förändringar. Den utlösande faktorn till projektet var brister i då

varande MPS-system, men vid valet av nytt system kom organisations

strategiska överväganden att få stor betydelse. Samtidigt med MPS-

projektet övergick TILL-koncernen till en profit-center-modell med 

decentraliserat resultatansvar. Olika typer av verksamhet indelades i 

olika affärsområden, och olika tillverkningsområden inoro Vp indelades 

i separata divisioner. Med andra ord en förhållandevis traditionell 

divisionalisering. De främsta aktörerna bakom denna utveckling var*de 

nya cheferna i såväl koncernledningen som ledningen för affärsområde 

Vp. Dessa hade ambitionen att decentralisera den av tradition mycket 

centralstyrda koncernen. 

Vp-ledningen fick tillfälle att konkretisera dessa ambitioner vid va

let av nytt MPS-systero; decentral uppbyggnad roed minidatorer - till 

skillnad från det tidigare beroendet av den centrala stordatorn. Kon

cernledningen godkände förändringen, trots visst motstånd från perso

ner "som varit med från början" inom koncernstaben. Godkännandet av 

decentrala MPS-system innebar också att man bäddade för en decentra

lisering av ytterligare administrativa funktioner. Leverantören er

bjöd ett omfattande integrerat administrativt paket, t ex med kopp

lingar mellan MPS och redovisning. Alla föreföll medvetna om att det 

skulle bli svårt att hindra en ökad påbyggnad och integration med mi

nidatorerna och MPS-systemet som grund. 

Valet av minidatorer innebar att koncernnivån fick mindre inflytande 

över datoranvändningen och minskade möjligheter till detaljerad in

syn. Däremot var ledningen för Vp måna om en god överblick över divi

sionerna för den strategiska styrning och marknadsanpassning man av

såg att inrikta sig på. En förutsättning för detta var att division

ernas administrativa system genererade information som var direkt 

jämförbar. Man valde därför ett gemensamt system. Detta skedde inte 

utan problem då divisionernas olika produktionsteknologiska förut

sättningar krävde åtskilligt modifieringsarbete. Dels skulle paketet 

anpassas till affärsområdet, dels till respektive tillverkningsen

het. Här uppstod en dragkamp om standardiseringsgraden mellan led-
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ningen för affärsområdet och de olika enheterna. Detta kan uttryckas 

som att det utifrån strategier valda datoralternativet här mötte in

terna produktionsteknologiska förutsättningar, dvs den fundamentala 

tekniska strukturen. Projektarbetet bestod främst i att jämka ihop 

"strategin" med dessa förutsättningar. Detta arbete var tidskrävande 

och ofta komplicerat. Kritiker menade att projektet blev ett alltför 

kostsamt sätt att sprida datamognad och kompetens. 

Den rapporteringspyramid som skapades innebar således ett minskat in

formationsflöde till framför allt koncernledningen. Mängden informa

tion mellan divisionerna och ledningen för affärsområdet blev ungefär 

oförändrat. Emellertid blev det mer datoriserat och länkat till de 

nya systemen. Datakommunikationen ökade således. 

Vad gäller datakommunikationen i framtiden förväntas inte denna öka i 

någon större omfattning inom det studerade administrativa området. 

Istället förväntas datakommunikation i framtiden främst beröra dels 

tekniska system (t ex uppgifter från central utvecklingsavdelning 

till tillverkningsenhet), dels externa länkar till leverantörer, kon

sulter, kunder, speditörer och databaser. Inom dessa områden är de 

tekniska hindren större för datakommunikation än inom det ovan be

handlade administrativa.ororådet. Arbete pågår för att lösa de gräns

snittsproblem som finns. Man är här i hög grad beroende ay andras 

vilja till att bestämma gemensamma standards. 

3.3 Jämförelse mellan tre företag 

Liksom i den tidigare presenterade fallstudien är denna jämförelse 

inriktad på material- och produktionsstyrningssystem (MPS). Syftet är 

att sätta iii MPS-satsningarna i ett större organisatoriskt samman

hang. Jämförelsen baseras på intervjuer med fabriks- och datachefer i 

tre industriföretag (Electrolux, Philips Norrköping och Luxor) som 

gjordes hösten 1986. 

Inoro Electrolux har en större tillverkningsenhet i Motala studerats. 

Denna har ca 1 700 anställda som i huvudsak tillverkar elektriska 

hushållsprodukter. Arbetet inom enheten domineras av operativt arbe

te. För styrning, planering och uppföljning av detta arbete finns väl 
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uppbyggda datoriserade informationssystem för kommunikation med hu

vudkontoret, vilket finns på annan ort. 

Philips Norrköping är ett dotterbolag inom en koncern som kontrolle

ras från Holland. Man tillverkar även här i huvudsak elektriska hus

hållsprodukter. Antalet anställda är ca 1 600. Täta datorbaserade 

kontakter finns med huvudkontoret och med motsvarande produktdivi

sioner utanför Sverige. 

I Luxor tillverkas kontorsmaskiner och AV-produkter. Företaget ingår 

sedan en kortare tid i en större internationell koncern med huvudkon

tor utanför Sverige. Antalet anställda är ca 1 500. Man har endast i 

begränsad utsträckning hunnit inlemma företaget i koncernens datori

serade informationssystem. 

Utgångspunkter 

Trots att det inom företagen finns 20-åriga erfarenheter av datorer, 

och i ett av företagen t o ro tillverkning av datorer, följer man i 

stor utsträckning den utveckling som sker och soro upplevs ske i om

världen. De anser sig inte kunna påverka den tekniska utvecklingen i 

någon nämnvärd omfattning. Men bedömningarna av de datoriserade sys

temens förtjänster varierar. Med olika betoningar anses ekonomin, den 

tekniska utvecklingen och datamognaden inom företagen vara avgörande 

för när man bestämmer sig för att satsa på ett visst datoriserat sys

tem. Mer om detta nedan. 

Kunnandet om vad databranschen har att erbjuda är väl utvecklad i 

Electrolux och Philips, medan Luxor missat några år vad gäller ra

tionaliseringar av inköp- och MPS-system. Utvecklandet•av sådana sys

tem försummades i Luxor i början på 70-talet då man expanderade kraf

tigt. När marknaden mättades var inte produktionsapparaten tillräck

ligt effektiv för att möjliggöra priskonkurrens. Detta medförde prob

lem vilka ledde till personskiften och förlamning blandad med chans-

artade satsningar. Först de senaste åren har företaget kommit i ba

lans såväl ekonomiskt som personellt, organisatoriskt och psykolo

giskt. Senare detta år kommer man att börja bygga upp ett nytt MPS-

system, vilket enligt platschefen kommer att bli en mycket tids- och 
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kostnadskrävande satsning som berör ett stort antal anställda. Det 

system som finns idag är bristfälligt på ett flertal punkter och 

otänkbart att ha med de besparingsmöjligheter som finns inoro bl a la

ger och produkter i arbete. Bristen på datamognad anses vara den 

största trögheten vid introducerandet av systemet. Utbildningsinsat

ser i större omfattning har påbörjats. 

Bedömningar av ekonomin i MPS-system varierar. Electrolux visade sig 

ha väntat något längre inoro vissa delområden än en annan snarlik en

het inom koncernen. I Philips framkom en viss tveksamhet mot den 

mycket genomgripande förändring som deras MPS-system innebar. Beslu

tet om att systemet skulle införas togs här av koncernledningen. Ut

bildningsinsatserna blev mycket omfattande och långdragna, och pro

jektet blev en verklig kraftsamling för hela företaget. En ekonomisk 

utvärdering har inte gjorts av satsningen, men roan kan uppvisa en ra

dikal ökning av bl a lageromsättningen. Det föreföll dock som om det 

skulle blivit mindre kostsamt om datamognaden fått växa till sig i en 

lugnare takt innan genomförandet. 

I Electrolux var mottot att det är bättre att skynda något för lång

samt än för snabbt. De intervjuade menade att grundläggande för rim

liga bedömningar av en eventuell datorisering är att man i arbets

grupper, med personer med god organisationskännedom, datakunnande och 

med för systemen nödvändigt specifik kunskap, går igenom och precise

rar behoven. Om det inte finns en klar måluppfattning som drivs kon

sekvent menar man att risken för att misslyckas är påtaglig. Med and

ra ord så är det av stor vikt att veta vad som med fördel kan ratio

naliseras och vilka konkreta mål man vill uppnå med det. Det är inte 

svårt att inom näringslivet hitta exempel där dessa förutsättningar 

saknats. 

I Electrolux har datoriseringen skett i mindre steg än i Philips. Da

tamognaden har därför aldrig blivit någon större flaskhals i Electro

lux. Electrolux insåg tidigt nödvändigheten av volyminriktad produk

tion. Modern elektronik har successivt byggts in i olika moment och 

funktioner, utan att i någon större utsträckning påverka produktions-

och materialstyrningsfilosofin. Flödet blir allt mer integrerat och 

automatiserat i samband med datoriseringar, men utvecklingen är i 
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stora drag en logisk fortsättning på tidigare filosofier och mekani

seringar. Produkternas sammansättning förenklas efterhand varpå in

köp, förrådshantering och produktionsplanering kan rationaliseras vä

sentligt. Detta innebär att såväl produktionens som produkternas ka

raktär underlättar datoriseringar, och de blir också mer "logiska" 

och självklara än i fall roed större komplexitet och mindre grad av 

standardisering och volyminriktning. Företag Philips och Luxor strä

var i samma riktning med sina tämligen snarlika produkter, men det 

kommer att kräva större omställningar och organisatoriska och perso

nella påfrestningar än i Electrolux (vilket nyligen erfarits i 

Philips). 

Systemen som filosofi 

Framträdande mål för MPS är kortare genomloppstider, lägre förrådsni

våer, bättre leveranstillförlitlighet och större förmåga att svara 

mot marknadens krav. "Just in time"-filosofin kan ses som en precise

ring av vissa delar av MPS-tänkandet. En utvecklingstendens som är av 

största vikt är den från prognos- till orderinriktad produktion. Pro

duktion mot order kräver sofistikerade system som ger hög leverans

tillförlitlighet. Alla typer av lager minimeras och distributionssys

temen förfinas. Antalet underleverantörer reduceras i regel och de 

som ligger inom några timmars räckhåll prioriteras; "rörsystemen för

enklas och rören kortas ned". I möjligaste mån konstrueras produkter

na så att varianterna introduceras så sent som möjligt i produktion

en. Detaljplaneringen kan då läggas sent, vilket skapar bättre förut

sättningar för att möta ändrade marknadsprognoser. Att kunna skräd

darsy produkter får större betydelse än priset som konkurrensmedel. 

Fördelarna med nya MPS-system anses ofta överväga i företag soro 

Philips och Luxor. I Philips blev MPS-systemet en väg för att bland 

personalen öka uppmärksamheten på strategiska flaskhalsar och i sam

band med detta radikalt förnya produktions- och materialtänkandet. 

Detta innebar således att det fanns inbyggt vissa rationaliseringsfi

losofier i MPS-systemet (i Philips talar man om "MPS-fiolosofin"). 

Utan denna inbyggnad och datoriseringen som motiv för att lära och 

anpassa alla till den nya fiolosofin, skulle det säkerligen varit be

tydligt svårare att genomföra en sådan kraftfull strategisk föränd-
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ring som det var frågan om. En del vinster skulle kunna, ha uppnåtts 

utan MPS-systeroen, men sannolikt inte till samma nivå och precision. 

Vidare skulle risken för att falla tillbaka i gamla rutiner vara 

större utan ett datoriserat system. 

I Luxor har den ökade uppmärksamheten på besparingsmöjligheter i bl a 

lager och produkter i arbete varit avgörande för beslutet att bygga 

upp ett nytt MPS-system. Man har här tveklöst, enligt fabrikschefen, 

påverkats av material- och produktionsfilosofier som utvecklats i 

tidskrifter, på konferenser, av systeroleverantörer och av enheter 

närstående ledningskontoren i större koncerner. Han kunde inte preci

sera var idéerna egentligen härrörde ifrån, utan beskrev det snarast 

som ett allmänt idé-klimat, vilket troligtvis uppstått på en mängd 

olika platser. Beslutet i Luxor om ett nytt MPS-systero togs innan man 

kom att ingå i den större internationella koncernen. I Beta mötte man 

MPS-idéerna mer direkt i form av riktlinjer från koncernledningen. 

Fabrikscheferna i koncernen specialutbildades under en vecka innan 

den stora satsningen påbörjades. 

I Electrolux finns avdelningar centralt inom koncernen som sysslar 

med systemutveckling. Den övervägande delen av denna utveckling finns 

på koncernens huvudkontor. Oro man jämför framtagandet och beslutsrät

ten över olika system finner man att den studerade tillverkningsenhe

ten inom Electrolux har väsentligt större handlingsfrihet vad gäller 

produktionstekniska system jämfört med administrativa. Enligt tidiga

re nämnd uppdelning kan sägas att strategiska och taktiska system 

helt bestäms centralt medan vissa av de operativa systemen bestäms 

lokalt (främst produktionsberedning). Detsamma gäller för Philips, 

dock med tillägget att Philips har större resurser för systemutveck

ling än Electrolux och därmed större möjligheter att påverka detalj

utformningen av övriga system. MPS-systemets grovstruktur och inrikt

ning valdes i Philips av koncernledningn, men ett omfattande arbete 

vidtogs för att anpassa systemet till de lokalt specifika förhållan

dena. I Luxor kommer koncernens datorbaserade rapporterings- och MPS-

system att integreras inom en snar framtid. Detta kommer att innebära 

väsentliga förändringar i rutinerna. Luxor måste här anpassa sig till 

de system som finns inom koncernen. 
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Slutsatser 

Avgörande förutsättningar för en satsning på nya datoriserade infor

mationssystem är i de tre företagen att man ser en påtaglig rationa

liseringspotential, att marknaden kan erbjuda lämplig teknik till ett 

rimligt pris samt att graden av datamognad i organisationen. De stora 

kostnaderna förefaller ofta att ligga i utbildningsinsatser som syf

tar till att höja datamognaden. Förändringar av arbetsmiljöer, ar

betsrutiner och synsätt på material- och produktionshanteringen, som 

det här ofta är frågan om, kräver de facto omfattande, långsiktiga 

och tålmodiga insatser. Vinsterna med datoriserade informationssystem 

tycks vidare bli större om de får en viss spridning, och ju fler som 

berörs desto mer förnyelsearbete krävs med utbildning, organisations

värdering, formaliserings- och standardiseringsarbete, etc. 

Datamognanden styrs i huvudsak genom interna beslut och aktiviteter. 

Förmågan att se och göra bedömningar av rationaliseringspotentialer 

bestäms både av utvecklingen internt och externt. Trender inom indu

strivärlden tycks i väsentlig utsträckning påverka processinnovatio

nernas karaktär vid en viss tidpunkt. De ger en vid inramning inom 

vilken företagen ökar uppmärksamheten och försöker hitta lokala 

tillämpningar. 

Satsningar på MPS-systero kan bl a användas soro ett redskap för att 

förändra synen på driften av företaget. Målen omformuleras och meto

derna förfinas i datoriserade system för att nå optimal rationalise

ringseffekt. Systemen blir m a o sofistikerade rationaliseringsinst

rument. Fall där sådana satsningar misslyckats vore mycket intressan

ta att studera. Framgångarna med lokala lösningar utifrån "externt" 

formulerade ideal varierar påtagligt enligt en mängd artiklar inom 

olika facktidskrifter. Detta antyder att man i vissa fall alltför 

snabbt tar till sig övergripande idéer och system, som sedan visar 

sig vara problematiska att transformera till den speciella organisa

tionen och verksamheten. 
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4 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Rapporten inleddes med följande tämligen självklara konstateranden: 

Den datorbaserade informationsteknologin kan användas på en mängd 

olika sätt; den möjliggör inte bara en roer omfattande och effektiv 

informationshantering, utan också uppbyggandet av tekniska och admi

nistrativa system som anpassas till en viss organisationsstruktur el

ler beslutsfilosofi. Med andra ord så utgör själva tekniken ett allt 

mindre hinder för nya administrativa lösningar. Men det finns andra 

hinder såsom maktförhållanden i en organisation. Psykologiska fakto

rer kan också få stor betydelse vid större förändringar, som på ett 

radikalt sätt påverkar människors levnads- och arbetsvillkor. Detta 

är viktigt att ha i åtanke då man läser mer eller mindre visionära 

skrifter om det informationsteknologiska samhället. Framtidsbedöm

ningar måste grundas på en god kännedom om såväl dagens samhälle och 

dess begränsande krafter, som vilka möjligheter tekniken ger. 

I denna studie har ADB-satsningar inom främst två organisationer stu

derats. Inom organisationerna finns lång erfarenhet av datorer och de 

kan ses som exempel på en typ av arbetsplatser som berör ett stort 

antal av Sveriges yrkesverksamma befolkning. Det rör sig om en helt 

annan storleksordning än vad som är fallet med IT-baserat distansar

bete, som har fått mycket stor uppmärksamhet. 

Vad styr då teknikutformningen i dessa stora och betydelsefulla orga

nisationer? Vilka förväntningar kan vi ha på framtiden? 

I båda fallstudierna visar det sig att ADBn användes såväl som ett 

rationaliseringsinstrument som ett redskap för vissa strategiska 

handlingslinjer. Rationaliseringsbehoven utlöste ADB-satsningarna, 

men vid själva valet av ADB-utformning fick organisationsstrategiska 

och -strukturella faktorer avgörande betydelse. Vid rationaliseringen 

av den allmänna försäkringens administration (RAFA-projektet) var det 

från statsmakternas sida knappast tal om att välja något annat än en 

central stordatorlösning, trots att regionala uppdelningar var tek

niskt möjliga. Av väsentlig betydelse var att statsmakterna såg ett 

gemensamt riksomfattande ADB-system, med en central anläggning, som 
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ett effektivt sätt att styra de av tradition självständiga försäk

ringskassorna. 

I det andra fallet, TILL-Verkstadsprodukter (Vp) , blev ADB-satsningen 

den första verkliga konkretiseringen av den ledningsfilosofi som den 

nya ledningen företrädde. Filosofin innebar bl a divisionalisering 

och decentraliserat resultatansvar. Ledningen för såväl affärsområdet 

som koncernen avsåg att koncentrera sig på vissa ledningsfunktioner, 

ADB-projektet, som i första skedet gällde material- och produktions

styrning (MPS), men sedan också redovisning, inriktades i denna anda 

på att flytta MPS-systeroen från koncernens gemensamma stordatoran

läggning till de olika tillverkningsenheterna. Detta innebar en sats

ning på minidatorer. Den nya ledningen för TILL-Vp drev frågan och 

fick stöd av den också nytillsatte koncernchefen. Det visade sig att 

dessa personer var bärare av samma organisationsidéer. Samma minida

torer och system valdes för alla enheterna, vilket ansågs vara enk

last samtidigt som systemen då skulle generera information som var 

direkt jämförbar. Arbetet med att i viss utsträckning modifiera de 

gemensamma systemen till de olika enheternas mycket skiftande förut

sättningar blev emellertid tidskrävande. 

En distinktion kan göras mellan rationella och strategiska motiv ba

kom ett visst teknikval. I de studerade fallen visar det sig att de 

rationella motiven var utlösande för ADB-satsningarna, men att de 

strategiska motiven fick avgörande betydelse vid utformningen av ADB-

systemen (vilket också får stöd i avsnitt 3.3, där ytterliggare tre 

organisationer jämfördes avseende denna och liknande aspekter). ADBn 

blev därmed såväl ett redskap för rationalisering som strategiska 

handlingar. Strategierna var emellertid olika i de två fallen. RAFA-

projektet medförde, trots decentralisering av operativa uppgifter, en 

förstärkning av den centrala nivåns kontroll- och styrningsmöjlig

heter (Riksförsäkringsverket) av socialförsäkringens administration, 

d v s av försäkringskassorna. I TILL medförde de nya ADB-systemen en 

förskjutning av kontroll och styrning från koncern- till affärsområ

desnivå (TILL-Vp). Skillnaderna kan sannolikt förklaras med dels de 

styrke- och maktförhållanden som rådde, dels med projektens organisa

toriska placering, inoro respektive organisation. Försäkringskassorna 

skulle med all säkerhet valt en annan ADB-struktur om de haft en 
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starkare ställning och själva kunnat driva projektet. Inom affärsom

rådet TILL-Vp hade personer med ADB-kompetens engagerats nära led

ningen vilka aktivt ledde projektet, och soro på ett avgörande sätt 

gjorde den strategiska förändringen möjlig. Strategin fick genom des

sa personer ett konkret realiserbart innehåll. Den nya ledningen för 

affärsområdet fick därigenom ett omfattande underlag för att genomfö

ra sina organisationsidéer. 

I ett framtidsperspektiv får emellertid de strategiska val som har 

studerats närmast paradoxala effekter. ADB-satsningarna var omfattan

de,- berörde flera funktioner och fick genomgripande konsekvenser för 

organisationernas sätt att fungera. Men det finns redan tecken på att 

nya strategiska val som rör ADB-systemen kommer att bli svåra att ge

nomföra. Dessa har blivit en mycket viktig del i organisationsstruk

turen och kommer att utgöra en betydelsfull tröghetsfaktor i sig, vid 

försök till större förändringar i såväl teknik- som organisations

strukturen. I RAFA-fallet består svårigheterna främst i att de cent

rala stordatorsystemen ständigt har utökats och förfinats, varpå hel

heten efterhand blivit allt mer komplex och svåröverskådlig. I TILL 

försummades infrastrukturella aspekter, vilket idag innebär vissa 

svårigheter att länka ihop olika typer av system och datorer. 

Sårbarhetsbilden är av olika karaktär i de två fallen. Socialförsäk

ringens administration är fysiskt koncentrerad till en anläggning, 

vilket innebär att störningar i denna får konsekvenser för alla för

säkringskassor runt oro i landet. Minskad sårbarhet har här framförts 

som skäl till en spridd ADB-uppbyggnad, Detta innebär emellertid inte 

nödvändigtvis en reducering av sårbarheten. Det kan vara svårare att 

bygga ut det fysiska skyddet i samma omfattning vid ett stort antal 

anläggningar än vid endast en. Vidare är det lättare att hålla sig 

med kompetent personal vid en stor anläggning. Just det senare, kom

petensfrågan, tillhör TILL-Vp:s viktigaste sårbarhetsfrågor. Vissa 

problem kräver specialiserade kunskaper vilka tillverkningsenheterna 

i regel inte har möjlighet att klara själva. Ur ekonomisk synvinkel 

förefaller det inte vara rimligt att enheterna anställer personer med 

denna kompetens. Därmed blir man oundvikligen beroende av leverantö

rer, konsulter och/eller dataexperter på högre nivåer inom koncernen. 
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I de följande avsnitten diskuteras de viktigaste slutsatserna kring 

valmöjligheter, begränsande faktorer och olika typer av decentralise

ring utifrån litteratur inom området. Ambitionen är dels att fördjupa 

analysen av fallstudierna, dels att ge läsaren fler uppslag och asso

ciationsmöjligheter om datorers betydelse i organisationer. 
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I de följande avsnitten diskuteras de viktigaste slutsatserna kring 

valmöjligheter, begränsande faktorer och olika typer av decentralise

ring utifrån litteratur inom området. Ambitionen är dels att fördjupa 

analysen av fallstudierna, dels att ge läsaren fler uppslag och asso

ciationsmöjligheter om datorers betydelse i organisationer. 

4.1 Valmöjligheter och begränsande faktorer 

En vanlig uppfattning är att tekniken i sig inte är bestämmande, utan 

snarare ett medel att rationalisera en viss organisation. Detta kan 

beskrivas som att den moderna informationsteknologin är en flexibel 

mekanism som organisationsledningen använder på de sätt som den fin

ner lämpligast.(22) Simon uttrycker detta på följande sätt: 
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"Huruvida vi använder datorer till att centralisera eller de
centralisera beslutsfattande bestäms inte av några i den nya 
teknologin inneboende egenskaper. Det är ett val vi gör när vi 
designar eller modifierar våra organisationer. Informationstek
nologin erbjuder ett brett fält av alternativ för att utforma 
beslutssystem i enlighet med våra behov, vilka de än må 
vara."(20) 

Flera undersökningar visar att olika typer av företag oftast utformar 

informationssystem på olikartade sätt. Avgörande faktorer är givetvis 

verksamhetstyp, organisationsstruktur och produktionsinriktning, men 

även skilda arbetsstilar och måluppfattningar kan vara av betydelse. 

Inarbetade tillvägagångssätt och attityder, kanske en slags företags

kultur, kan mer eller mindre översättas i en viss struktur på infor

mationssystemen. Exempelvis menar Docherty och Bark att teknikutform

ningen i hög grad styrs av organisationens värderingar och dess såväl 

uttalade som outtalade ledningstrategi.(17, 20) 

Det finns följaktligen ett antal valmöjligheter mellan olika tekniska 

alternativ. I TILL är detta uppenbart med tanke på att man valde bort 

en tidigare lösning med den nya ADB-satsningen. I RAFA-fallet är det 

mindre uppenbart. Kostnaderna för socialförsäkringens administration 

växte, nya reformer var på väg och administrationen var av en karak

tär som i stor utsträckning var möjlig att datorisera. En stordator-

lösning föreföll given, dels för att det var i början på 1970-talet, 

dels för att registersystemen var mycket omfattande. 

Det var emellertid inte givet med en central lösning inom socialför

säkringen. Tänkbara alternativ var regionala stordatorer i samarbete 

med länsstyrelserna eller landstingen. Samarbete med länsstyrelserna 

diskuterades på ett tidigt stadie, men avfärdades p g a dessa, redan 

installerade, datorers bundenhet till bandteknik. RAFA-ütredarna vil

le ha direkt åtkomst till databaserna via terminaler. Flera av för

säkringskassorna förslog ett samarbete med landstingen. Detta kom 

dock inte att diskuteras i någon nämnvärd omfattning. 

Regionala datorer förspråkades i regel av försäkringskassorna. Förde

lar med sådana var t ex ökad kunskapsspridning i datafrågor och lägre 

sårbarhet. RAFA avfärdade emellertid regionala lösningar med att det 

skulle bli betydligt dyrare och att det rent tekniskt inte fanns någ

ra intressanta alternativ. Enligt RAFA-ledningen fanns det således 
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avgörande tekniska och ekonomiska skäl till att välja en stordator-

lösning. Men soro framkommit tidigare fanns det även strategiska skäl 

till att välja en uppbyggnad med n̂_ datacentral och gemensamma sys

tem. Denna uppbyggnad förbättrade möjligheterna till att koordinera 

olika typer av utbetalningar från staten till medborgarna och att 

likforma administrationen över hela landet. Likformningen innebar 

dels att tillämpningen av försäkringslagen lättare blev densamma på 

olika platser, dels att det blev lättare för Riksförsäkringsverket 

att kontrollera och styra försäkringskassornas verksamhet. ADBn var 

kanske inte nödvändig för denna utveckling, men den kom att fungera 

som ett mycket effektivt redskap för att påskynda de förändringar som 

då krävdes. 

Förekomsten av såväl ekonomiska som tekniska och strategiska skäl vi

sar att det fanns ett samspel mellan påverkbara och opåverkbara fak

torer vid valet av teknik. De som menar att tekniska och ekonomiska 

skäl är mest avgörande har en mer deterministik hållning än de som 

betonar de strategiska skälen. Både finner sannolikt stöd för sin ar

gumentation i RAFA-fallet. Ambitionerna att öka likformningen och 

samordningen begränsade antalet valmöjligheter, samtidigt som det be

gränsade antalet tekniska alternativ endast gav ett fåtal variations

möjligheter. . 

RAFA-projektet har senare kommit att kritiseras för dess centralise

rande inriktning, datoriseringens alltför styrande inverkan på kas

sornas arbete och dess strävan att datorisera allt som var möjligt 

att datorisera. Statskontoret reagerade på de kritiska synpunkter som 

började att framföras i mitten på i970-talet och tog initiativ till 

en utredning om bl a eventuell decentralisering av datordriften. Ut

redningen kom att politiseras efter tillsättandet av den borgerliga 

regeringen 1976. Centerpartiet tilldelades ministerposten i socialde

partementet och landet fick för första gången en särskild dataroinis-

ter, centerpartisen Olof Johansson. Det blev därmed en parlamentarisk 

utredning, den s k ALLFA-utredningen. 

Denna, kanske något oväntade, utveckling fick Statskontoret att ta 

tillbaka alla förslag om decentralisering. Statskontoret presenterade 

i stället ett digert utredningsmaterial som visade att det var ekono-
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miskt och tekniskt ofördelaktigt att förändra nuvarande datorstruk

tur. Riksförsäkringsverket framförde dessutom ungefär samma argument 

mot ALLFA-utredningen och dess förslag. Ärendet drog ut på tiden och 

när socialdemokraterna tog tillbaka regeringsmakten 1982 sattes defi

nitivt punkt för några radikala förändringar. Socialdemokraterna har 

inte samma decentraliseringsprofil som centerpartiet, och de gör san

nolikt inte så stora förändringar i en verksamhet soro står dem så nä

ra utan stöd från t i 1lämpningsmyndigheterna.(1) 

I TILL fanns det två uppenbara principlösningar; att behålla och ut

veckla den centrala stordatorlösning som fanns eller att bryta upp 

denna och förstärka de lokala enheternas datorkraft. Det senare al

ternativet valdes av tidigare angivna skäl. Organisationsstrategin 

var här helt avgörande och den tröghet som bl a den centrala dataav

delningen utgjorde var inte tillräckligt stark för att hindra detta. 

Drivkrafterna kan sägas ha varit starkare än de begränsande faktorer

na. Emellertid valdes ett och samma system för alla fyra tillverk

ningsenheter. Konsekvensen blev att mellannivån, d v s ledningen för 

affärsområde TILL-vp, stärkte sin ställning gentemot den centrala ni

vån, d v s koncernledningen. Personförändringar i koncernledningen 

möjliggjorde denna utveckling. 

I RAFA förhindrade grundläggande organisatoriska maktförhållanden 

andra lösningar än den centralinriktade. I TILL kom tillverkningsen

heternas mycket skiftande basteknologier att medföra betydande svå

righeter. Med basteknologi menas här typ av produktionsteknologi. Med 

andra ord; när den utifrån strategier valda ADB-uppbyggnaden i TILL 

mötte de olika basteknologierna uppstod problem. Det krävdes därför 

åtskilligt arbete för att jämka ihop "det strategiska dataalternati

vet" med de i stort sett opåverkbara grundläggande förhållanden som 

basteknologierna utgjorde. 
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Begränsande 

faktorer Möjligheter Konvergerande mål 

Basteknologi^ 

Politiska 

Sociala 

Utbildning 

Ekonomisk 

Tekniknivå 

Etc 

Tekniska system 

1 

2 

3 

Ger ett 

ovisst hand- Organisatoriska 

lingsutrymme lösningar 

J 
Ett stort antal faktorer bestämmer vilket handlingsutrymme som finns 

vid utformandet av tekniska system. Olika faktorer kan samverka an

tingen till att förhindra en viss lösning eller till att möjliggöra 

den. Exempelvis fanns det i RAFA något förenklat två alternativ; 

centralt respektive regionalt. Alternativen innebar olikheter såväl 

vad gällde teknik som organisation. Det centrala alternativet, som 

kan vara lika med X i figuren, förverkligades på grund av att poli

tiska, ekonomiska m fl avgörande motiv på olika sätt talade för detta 

alternativ. 

Informationsmängder och typ av information varierar inom företag be

roende på bl a typ av basteknologi. Exempelvis har Woodward iaktagit 

detta i form av variationer i den administrativa överbyggnaden till 

olika basteknologier i tillverkande företag. Woodward menar att anta

let ledningsnivåer ökar med teknologins komplexitet. Hon skiljer mel

lan enhetsproduktion, massproduktion och processproduktion. Den sena

re är den mest komplexa.(ll) Med en vidare definition av basteknologi 

skulle detta möjligtvis även kunna gälla tjänsteproducerande organi

sationer. 
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För att vidga perspektivet något kan man gå från att tala om till

verkningsenhets basteknologi till hela enhetens utformning; dess an

svar, befogenheter, huvudfunktion etc. Det finns givetvis andra fak

torer än basteknologin som har betydelse för datasystemens och data

flödenas omfattning och karaktär. En enhet kan utformas på en mängd 

olika sätt. Den kan sköta den fullständiga produktionsprocessen eller 

vara specialiserad på en tjänsteinriktad funktion såsoro försäljning. 

Efterfrågan efter interna dataflöden för koordination ökar med spe

cialiseringen, både i termer av distribution av produktionen och i 

termer av mängden funktioner som filialen handhar. Enheter som har 

både produktions- och försäljningsfunktioner har mindre behov av in

formationsflöden än de mer specialiserade enheterna. Dessa enheter 

har ofta vissa ledningsbefogenheter och något slag av tekniskt know

how som gör dem åtminstone partiellt självständiga. Om huvudkontoret 

handhar inköp och försäljning gäller dataflödena främst material- och 

utbudscykeln. Om filialerna är beroende av huvudkontoret för tekniskt 

kunnande är också information om produktionsprocessen viktig.(12) 

Ett ADB-system kan i sig bli en begränsande faktor och medföra ökad 

stelhet på längre. Om t ex ADB-delen blir så storskalig att system-

männen som arbetar med den själva inte kan överblicka systemen blir 

det mycket svårt att genomföra några grundläggande förändringar av 

dessa. Systemen för administrationen av socialförsäkringen är ett 

klart bevis för detta. Det finns t ex en mängd automatiserade länkar 

mellan olika delsystem som är svåra att överblicka. Detta innebär 

bl a att en förändring inom ett reformområde kan kräva föjdändringar 

även inom andra områden. 

Datorisering kan sägas medföra ett ökat teknik- och systemberoende. 

Teknikberoende innnebär att människan blir beroende av maskiner för 

att framställa produkter. Systemberoende avser här dels ett ökat be

roende av interna och/eller externa ADB-system, dels ett beroende av 

de infrastrukturella system som datakommunikationsnäten utgör. Ett 

exempel på systemberoende är långtgående systemmässig samordning där 

olika användare inom ramen för ett gemensamt system använder samma 

personal för utveckling, underhåll och drift av ADB-system, samma da

torer och annan ADB-utrustning samt helt eller delvis samma register 

och program. En speciell typ av systemberoende utgör de samband som 
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finns mellan olika myndigheters ADB-system. Information. överförs här 

mellan systemen, ibland i mycket stor orofattning. Utvecklingen root 

kraftfulla minidatorer och bättre möjligheter till omfattande data

kommunikation medför att delar av storskaliga system lättare kan bry

tas upp och decentraliseras till lokala enheter. De lokala enheternas 

systeroberoenden kan därmed sägas minska. Det tidigare beskrivna PIR-

försöket är ett exempel på detta. 

4.2 Decentraliseringens olika skepnader 

Samtidigt som den omfattande datoriseringen inom socialförsäkringen 

innebar en centralisering överfördes nya arbetsområden och arbetsupp

gifter till kassorna. Detta var en medveten strategi både från verket 

och politiskt håll. Verket ville renodla sina ledningsuppgifter och 

ADBn skapde utrymme på kassorna för ytterliggare arbetsuppgifter. 

ADBn underlättade också genomförandet av vissa reformer i början på 

70-talet, som t ex den beskattade sjukpenningen. Med andra ord cent

raliserades kontrollen medan utförandet av det operativa arbetet i 

stor utsträckning decentraliserades. Denna kombination har observe

rats i ett stort antal större industriföretag. 

I TILL genomfördes i början på 1980-talet decentraliseringar ' i form 

av "ökat lokalt resultatansvar", "divisionaliseirng", etc. Dessa för

ändringar skedde dels mellan koncern- och affärsområdesnivån, dels 

mellan affärsområdesnivån och tillverkningsenheterna/divisionerna. 

Den studerade ADB-satsningen, som blev en del av dessa förändringar, 

innebar en väsentlig förskjutning av systeminflytandet och vissa ar

betsuppgifter från koncernadministrationen och nedåt i organisation

en. Även vad gällde kontrollfunktioner skedde en viss decentralise

ring, varpå främst affärsområdets ledning stärkte sin ställning. Den 

valda ADB-lösningen kom att försvåra detaljerad insyn från koncern

administrationens sida, vilket orsakade vissa kontroverser. 

Decentraliseringar kan följaktligen ta sig en mängd olika uttryck. 

Organisationsteorin kan hjälpa oss att i någon mån klargöra bakgrun

den till olika typer av decentraliseringar. 
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Omgivningens karaktär ges ofta ett betydande förklaringsvärde till 

hur en organisation formas. Thompson har formulerat en tämligen ve

dertagen formel för dessa relationer. Denna är att en stabil omgiv

ning tillåter en fast organisationsstruktur, medan en föränderlig om

givning kräver en lätt föränderlig och lös struktur.(13) Lawrence och 

Lorsch tog 1967 fram empiriskt material som stödde detta. De studera

de tio organisationer och fann att effektiva företag i en dynamisk 

omgivning var roer differentierade än effektiva företag i en stabil 

omgivning.(14) Mintzberg menar att företag med en turbulent omgivning 

måste använda sig av selektiv decentralisering för att bättre kunna 

anpassa sig till förändringarna i denna. Mintzberg finner själv att 

större företag tenderar till att delas upp i marknadsbaserade enhe

ter, i regel genom en divisionalisering.(15) 

Channon har visat att divisionaliseringar oftast är mer eller mindre 

partiella. Han använder begreppet "the functional-divisional hyb

rid".Ett uttryck för detta är att strategiska ledningsfunktioner ofta 

kvarstår på huvudkontoren trots en divisionalisering.(15) Samma feno

men benämner Ericsson m fl som semidivisionaliserad struktur.(16) 

H a o innebär oftast en divisionalisering en selektiv decentralise

ring. Bark skriver följande om divisionaliserade företag: 

"Från koncernnivå kan företaget då te sig decentraliserat roed 
ett minimum av styrning och kontroll över annat än t ex större 
investeringar och finansieringsproblem. Redovisningen decentra
liseras och "profit centers" skapas. En divisionalisering inne
bär dock ingen garanti för att besluten förs ned på djupet i or
ganisationsstrukturen, utan enskilda divisioner kan fortfarande 
vara mycket hårt styrda."(17) 

Khandwalla berör också denna typ av blandade organisationsformer och 

han kallar dem helt enkelt "mixed organizations". Han exemplifierar 

bl a med ett företag som möter hård produktkonkurrens och därför de

centraliserar utveckling, konstruktion och marknadsbeslut, medan det 

centraliserar prissättning, finanser och förvärvsbeslut. Möjligheter

na för tillverkningsenheterna att anpassa sig till roarknadsföränd-

ringarna ökar samtidigt som de är strikt ekonomiskt styrda och kont

rollerade. Khandwalla visar att en selektiv decentralisering kan ges 

många olika uttryck, vilka beror på bl a marknadsläget, produkten, 

ledningsfilosofier och företagets storlek.(18) Lawrence och Lorsch 

konstaterar angående detta att centralisering och decentralisering 
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inte skall behandlas som absoluter, utan snarare som ett konti-

nuuro.(13) 

Liknande slutsatser återfinns i en OECD-sammanstälIning från 1983. De 

multinationella företagen går mot en biandstruktur grundad på decent

raliserad och divisionaliserad struktur, med ökad vikt på vissa cent

raliserade funktionella aktiviteter. Finans, inköp och logistik cent

raliseras medan marknadsföring och produktion inte påverkas direkt. 

Det finns i samband med detta en tendens att bilda speciella funk

tionsbolag, exempelvis tradingbolag.(19) 

Större industriföretag förefaller således tendera till att få en 

biandstruktur, vilket innebär att de både får en divisionaliserad och 

en funktionsorienterad struktur. Divisioner är med andra ord selek

tivt decentraliserade. Resultatansvar, själva tillverkningen och 

funktioner som står nära marknaden decentraliseras för att höja ef

fektiviteten, arbetsmotivationen och anpassningsförmågan till en för-

ändrerlig omgivning. Funktioner såsom utveckling, logistik och finans 

placeras centralt för att möjliggöra styrning och koordinering av fö

retagets drift och framtida utveckling. Detta kan uttryckas som att 

man försöker kombinera fördelarna med en traditionell hierarkisk, och 

i stort sluten organisation, med en roer öppen och dynamisk organisa

tion. Företaget kan därmed bättre anpassa sig till förändringar i om

givningen efter ett systemteoretiskt ideal, samtidigt som kontroll 

och styrning kan upprätthållas i gammal byråkratisk anda. 

Den moderna informationsteknologin torde ha en väsentlig betydelse 

för realiserandet av denna biandstruktur. Beslutsbefogenheter kan de

legeras, men förfinade datorbaserade kontrollsystem gör det möjligt 

att snabbt se vad som inte fungerar enligt uppställda mål. Det finns 

här en mängd möjliga variationer till olika grader av (decentralise

ring av beslutsfattandet. 



83 

1 f 

n 
\ D [rSKë^ADf FLV 6 AB 

U 

L J \ K 
I 

0 

^w 
Strategier inom statsförvaltningen 

Inom den offentliga sektorn har utvecklingsarbetet kring organisa

tionsstrategier och verksamhetsidéer intensifierats efter skapandet 

av civildepartementet hösten 1982. Ett huvudmål är att få en klar 

förändring från en myndighetskultur till en servicekultur. En målför

skjutning skall ske från inre till yttre ef fektivitet.(25 ) Demokrati

beredningen har preciserat skillnaderna mellan de olika kulturerna. 

Vad beträffar ADB i statsförvaltningen understryks i budgetproposi

tionen 1983/84 (prop 100, bilaga 15) att användningen av ADB-teknik 

bör ingå som en del i den verksamhetsplanering som sker vid genom

förandet av en viss organisation, arbetsform, bemanning och lokali

sering av statlig verksamhet. Beslut av denna typ bör tas i form av 

strategier för administrativ utveckling och ADB-användning (AU/ADB-

strategier). 

Decentralisering nämns i propositionen 1978/79:121 bland de förhåll

anden som förutom ambitionsnivåer och kostnader påverkar hur ADB bör 

användas och hur ADB-funktioner bor organiseras. 
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Departementschefen anför vad beträffar hur ADB-funktioner bör organi

seras, bl a att det bör vara en strävan att där så är lämpligt och 

rationellt, decentralisera arbetsuppgifter och delegera beslutsfunk

tioner i statsförvaltningen. "Detta gäller givetvis också i samband 

med användningen av ADB. Det är vidare av regionalpolitiska skäl samt 

av säkerhets- och sårbarhetsskäl önskvärt att få till stånd en viss 

geografisk spridning av resurserna för utveckling och drift av ADB-

system." 

Något förenklat finns det följaktligen även långtgående ambitioner om 

selektiv decentralisering inom statsförvaltningen. Ofta förs diskus

sioner kring detta i samband med behandlingen av ADB-verksamheters 

struktur och sårbarhet. Frågor kring servicekultur, centralisering/ 

decentralisering och sårbarhet kan därmed i samband med ADB-verksam-

het sägas tillhöra samma problemkomplex. 

4.3 Decentraliseringsbegreppet 

Simon formulerade 1954 denna fortfarande typiska organisationsteore

tiska definition av decentralisering: 

"En administrativ organisation är centraliserad till den.grad som 
beslut tas på relativt hög nivå i organisationen, decentraliserad 
till den grad soro omdöme och myndighet att ta viktiga beslut är 
delegerad av top-management till lägre exekutiva nivåer."(20) 

En dylik definition ger det något felaktiga intrycket av att alla be

slut direkt eller indirekt härrör från hierarkins topp. Kunskap finns 

givetvis i en organisations alla nivåer och det fattas hela tiden åt

skilliga beslut, vilka formellt inte har delegerats, som hänger sam-

roan med dessa kunskaper. Kunskaper, som inte minst i ett företags di

rekta tillverkning, är fundamentala och oundgängliga för hela organi

sationens existens. Det förefaller ibland som att ledningen vid en 

decentralisering återger beslutsbefogenheter till de nivåer som har 

den mest relevanta kunskapen för att fatta just dessa beslut. I TILL 

skedde i stora drag en decentralisering i denna mening. I RAFA-fallet 

var en decentralisering av beslutsbefogenheter problematisk på grund 

av strävan att alla medborgare i landet, så långt som möjligt, skulle 

behandlas lika. 
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En decentralisering underlättas oro det finns en enhetlig syn på orga

nisationens mål hos dem som fattar besluten. Zannetos skriver att en 

enhet är decentraliserad om, och endast om, dess övergripande mål är 

kvalitativt identiska med dem som dess huvudman har.(26) Detta kan 

uppnås genom "management by objectives" (MbO). Företagsledningen for

mulerar de övergripande målen för verksamheten, medan delmålen i hu

vudsak formuleras på lägre nvåer inom huvudramarna (delegering till 

verksamhets- och affärsområde, m ro). MbO kan ses soro ett försök att 

integrera företagets mål med individernas, roen med ett visst hand

lingsutrymme för individerna att själva finna vägar att uppnå målen. 

I TILL fanns en målgemenskap inom TILL-Vp som i viss utsträckning kom 

i konflikt med koncernadministration, och som knappast underlättade 

förändringarna. 

Decentraliseringar ses ofta som en positiv företeelse. Langefors me

nar att en effektivt genomförd decentralisering påverkar både verk

samheten och datorsystemet i en gynnsam inriktning. En decentralise

ring kan medföra att de soro arbetar i organisationens periferi blir 

mer motiverade, effektivare och vakna för konstruktivt nytänkande. 

Langefors skriver: 

"Decentralisering bör ta vara på möjligheterna att utforma "öar" 
eller "virvlar" i organisationen inom vilka merparten av infor
mationsflödet får "cirkulera" kring aktiviteterna, så att flödet 
till den centrala ledningen kraftigt reduceras och begränsas 
till enbart vad soro är viktigt för samordning och kontroll."(27) 

Om datorkraft flyttas ut från en stordator till flera mindre lokala 

datorer, kan merparten av datatransporter, dataköer och driftsstör

ningar elimineras (distribuerad databehandling). Ett tungt vägande 

skäl kan som tidigare nämnts vara att de lokala enheterna besitter 

den lokalt specifika förkunskapen som är nödvändig för att fullt ut 

tolka lokala data. Ett distribuerat datasystem kan i regel också lät

tare utvecklas kontinuerligt under arbetets gång. Själva affärsverk

samheten kan bli effektivare om t ex hantering av produktionsdata och 

fakturering flyttas dit där kundkontakterna sker. Men det bör här un

derstrykas ätt poängen med den moderna informationsteknologin snarast 

är att den kan användas till att decentralisera på många olika sätt, 

t ex i kombination med en långtgående centralisering av vissa kont

rollfunktioner. Dvs att båda försöker ta tillvara småskalighetens som 

storskalighetens fördelar. 
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Diskussionen kring centralisering och decentralisering baseras i dag 

på ungefär samma argument som den gjort sedan i början på 1970-ta-

let. Förväntningarna är fortfarande högt ställda på att den tekniska 

utvecklingen inom data- och teleområdet skall förbättra förutsätt

ningarna för en spridning av ADB-verksamhet. Det förefaller dock som 

existerande system och tillvägagångssätt utgör betydande trögheter, 

samt att uppbyggnaden av decentral/regionala interagerande system är 

mer komplicerat och tidskrävande än vad som förutsatts i diskussion

en. Decentrala system kan därför ur kostnadssynpunkt ännu ha svårig

heter med att hävda sig gentemot centrala lösningar. 

Distinktion mellan centralisering och koncentration 

Decentraliseringar som genomförs i nära samband med omfattande ADB-

användning bottnar i att den moderna informationsteknolgins både dif

ferentierande och integrerande egenskaper (en bakgrund ges i bilaga 

1). Samtidigt som produktionsprocesser och samhörande administrativa 

aktiviteter integreras till komplexa datoriserade system, möjliggör 

samma teknifiering att olika funktioner soro t ex konstruktionsarbete 

och direkt tillverkning kan differentieras i geografin. En konstruk

tion kan t ex utarbetas vid en enhet i Stockholm och sedan transfor

meras till dataspråk och överföras till en produktionsenhet i en an

nan del av landet eller världen. Med andra ord behöver inte teknisk 

integration innebära en ökad geografisk koncentration. 

Förhållandet att teknisk integration inte nödvändigtvis innebär ökad 

koncentration aktualiserar en distinktion mellan centralisering och 

koncentration.(28) Koncentration åsyftar frärost en organisations 

storlek och agglomeration, dvs dess fysiska egenskaper. Centralise

ring avser främst placeringen av en organisations beslutsbefogenhe

ter. 
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Figur 4.1. Distinktion mellan centralisering och koncentration. 

Koncentration och centralisering kan ha ett positivt samband, medan 

detsamma inte kan sägas om dekoncentration och decentralisering. Det

ta innebär att om ett företag växer, kräver den allt större organisa

tionen mer samordning, styrning m m, d v s centralisering. Men om ett 

tillverkningsled flyttas ut till en rumsligt avlägsen enhet, d v s 

dekoncentration, behöver detta inte innebära att de viktigare be

slutsfunktionerna angående denna tillverkning decentraliseras. En de

koncentrat ionen medför dock en viss decentralisering av operativa be

slut gällande den dagliga driften. Koncentration och centralisering 

kan också ha ett negativt samband, vilket bl a större företag med se

lektiv decentralisering är ett uttryck för. Ledningen koncentrerar 

sig på vissa funktioner såsom finansiella transaktioner och långtids

bedömningar, medan de tillverkande enheterna själva bestämmer över 

den dagliga driften plus administrativa funktioner som ligger nära 

produktionen. 

En förklarande bakgrund till dekoncentration kan den s k koncernlogi

ken ge. Denna innebär att olika koncerner ofta uppvisar skillnader 

avseende förhållandet mellan koncentration och centralisering, då 

olika funktioner och ansvar/befogenheter decentraliseras i olika grad 
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och på olika sätt. Gemensamt är dock att den ytterst bestämmande 

ägandefunktionen alltid upprätthålls på central nivå. Datoriserade 

informations- och styrsystem förstarkermöj1igheterna till partiell 

självständighet kombinerad med detaljerad kontroll, som gör det möj

ligt för koncernledningen att ingripa snabbt när man inte är nöjd med 

någon del av verksamheten.(24) 
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En koncern kan med andra ord formas på en mängd olika sätt utan att 

den grundläggande koncernlogiken störs. En koncerns struktur kan 

klargöras med hjälp av följande indelning. 

- Uppdelning av enheter och delegering av resultatansvar (profit 

centers), vanligen efter produkt eller marknad (motsvarar den 

formella strukturen). 

- Placering i rummet och olika grad av decentralisering av funk

tioner (arbetsuppgifter) inom koncernen (motsv funktionell 

struktur). 

- Anpassning av enheternas autonomi (självständighet) genom socia

lisering och bemanning med "lämpliga" platschefer (motsv infor

mell struktur). 
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4.4 Decentralisering/centralisering i ett sårbarhetsperspektiv 

Driftresursernas placering har ofta kommit att stå i centrum i dis

kussioner kring ADB och sårbarhet. Emellertid är driftresursernas fy

siska placering endast en av tre grundläggande strukturaspekter. De 

övriga två är lokaliseringen av systemutveckling och vem soro har be

slutsrätt över hård- och mjukvaror. Det kan t ex vara mer angeläget 

för en organisation att erhålla egen systemutvecklingskoropetens än 

att själva sköta datordriften. 

Alla strukturaspekterna bör naturligtvis beaktas i en diskussion om 

sårbarhet. Spridning av systemutvecklingskompetens torde i vissa 

krissituationer i väsentlig utsträckning kunna förbättra handlings

möjligheterna vid ett visst driftsställe. 

Fördelar med centrala system anses ur sårbarhetssynpunkt vara att det 

fysiska skyddet blir billigare och att möjligheterna att upprätthålla 

en kompetent personalstyrka är större. Större investeringar kan san

nolikt också göras i reservutrustning än i ett décentrait alterna

tiv. Fördelar med decentrala system anses vara att konsekvenserna 

blir mindre allvarliga vid störningar och att de olika anläggningarna 

kan utgöra reservdatorkraft åt varandra (om nödvändigt planerings-

och integreringsarbete för detta genomförs). 

Vad beträffar den statliga ADB-verksamhetens sårbarhet har denna be

handlats i flera utredningsomgångar, ofta i termer av decentralise

ring. Den statliga ADB-verksamheten är idag i huvudsak av central ka

raktär. En ökad decentraliseringsgrad skulle kunna genomgöras även 

med aktuella motiv som övergång från myndighets- till servicekultur. 

Det har dock understrykits att det inte finns någon standardlösning 

vad gäller säkerhet, utan varje system måste ur risksynpunkt analyse

ras för sig. Statskontoret undersökte 1985/86 den statliga ADB-verk

samhetens sårbarhet, bl a gjordes fallstudier i några större myndig

heter. Resultaten blev av sådan karaktär att Säpo och militärstaben 

rekommenderade hemligstämpling. Statskontoret kunde då knappast hand

la på annat sätt än att hemligstämpla rapporten. 
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Mycket talar sammanfattningsvis för att en ökad lokal och regional 

självständighet i ADB-s ammanhang totalt sett innebär en reducerad 

sårbarhet. Men det finns ofta fortfarande tekniska hinder för distri

buerade system i organisationer roed stora informationsmängder och tät 

kommunikation. Hårdvaruutvecklingen torde här inte vara det stora 

problemet, utan snarare utvecklandet av flexibla distributiva system, 

som på ett acceptabelt sätt kan hantera de komplexa lösningar som 

krävs, samt brist på standards. En decentralisering i syfte till att 

förbättra servicekulturen och förmågan att anpassa sig till en förän

derlig omgivning, samt för att minska sårbarheten, kräver med andra 

ord en långsiktig och medveten politik, vilken inte minst innefattar 

omfattande kvalificerade systemutvecklings- och standardiseringsin

satser. 
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Bilaga 1: En bakgrundsbild: Förskjutning från material- till informa-

t ionshantering 

Ett utmärkande drag i den industriella utvecklingen har varit mekani

seringen av arbetsprocessen. Med mekanisering menas övergången från 

manuella hantverksmässiga metoder till användandet av mekanik, d v s 

av maskiner. Mekanik kännetecknas av regelbunden upprepning och av 

att det verkar genom annan än egen kraft. Den ständiga upprepningen 

mot ett visst mål är också centralt i den mest förekommande defini

tionen av begreppet teknik, som kan formuleras ungefär så här: Teknik 

är konkreta tekniska handlingar och processer som är upprepbara och 

regelbundna och som används gång på gång för att framställa en viss 

produkt. Med teknologi avses i regel teknisk forskning och teorier om 

teknik (typ lagar om mekaniska rörelser).(6) Men ofta är det svårt 

att dra några klara gränser mellan vad som är teknik respektive tek

nologi. T ex inbegriper begreppet informationsteknologi båda aspek

terna. Vad beträffar den yttre kraften så beror möjligheterna att 

sprida maskinerna på hur denna kraft kan spridas. Exempelvis fick 

övergången från vattenkraft till elkraft stor betydelse för sprid

ningen av maskinerna. 

Utvecklingen från primitiv till avancerad teknik kan beskrivas genom 

följande tekniktyper: 

1. Hantverk - arbetaren bearbetar material direkt med hjälp av red

skap (t ex bokbinderi) 

2. Maskinell tillverkning - arbetaren sköter maskiner vilka bearbe

tar material (t ex textilindustrin) 

3. Löpande band, system av maskiner - arbetaren ingår soro en del i 

ett organiserat produktionssystem (t ex bilindustrin) 

4. Automation - arbetare övervakar och kontrollerar en produktions

process (t ex kemisk industri). 

Enligt Blauner och Woodward tenderar all tillverkning till att auto

matiseras och få allt mer processkaraktär.(7) Arbets- och transport

moment i produktionen teknifieras stegvis, vilket leder till en helt 

eller delvis integrerad produktionsprocess. Datorer har i väsentlig 

utsträckning påskyndat denna utveckling. Avancerade maskiner med 
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elektroniska styrningskomponenter kan utföra flera sammanhängande 

arbetsmoment och det material som bearbetas kan plockas automatiskt 

till en maskin, för att sedan lossas efter utförd bearbetning och 

maskinellt förflyttas till nästa arbetsfunktion. Med funktion menas 

här ett aggregat soro är sammansatt av flera olika arbetsuppgifter med 

liknande inriktning. Lamming och Bessant sammanfattar denna utveck

ling på följande vis. 

"Tidigare var produktionsaktiviteterna långt differentierade och 
separerade, den senaste utvecklingen har fört dem mycket närmare 
varandra. Produktionsapparaten har blivit mer komplex och ofta 
multifunktionell, t ex kan maskincentret ersätta flera diskreta 
maskiner. Produktionen är mer sammanbunden och förekomsten av 
datorbaserade kontrollsystem förstärker denna trend eftersom 
kontrollspråket blir detsamma i hela produktionsapparaten."(8) 

Utmärkande tendenser inom industrin är med andra ord teknifiering och 

integration. En ytterligare dimension som ofta behandlas i samband 

med dessa förändringar är olika slag av förskjutningar mellan direkt 

tillverkningsarbete och kontorsarbete. Taylor har vanligtvis fått 

personifiera tanken om att planerings-, skriv- och tankearbete skall 

flyttas till speciella avdelningar klart åtskilda från verkstadsgol

vet.(9) En långt driven horisontell arbetsdelning i den direkta till

verkningen medför ett behov av samordning, och därmed i större eller 

mindre omfattning en vertikal arbetsdelning. En horisontell arbets

delning innebär i princip att likvärdiga funktioner placeras bredvid 

varandra, vilket kan gälla såväl konkreta arbetsmoment soro företags

enheter. En vertikal arbetsdelning utmärks av nivåspecialisering med 

formellt reglerade över-underordnade relationer. Begreppet arbetsdel

ning kan likställas med funktionsuppdelning, men funktion ses van

ligtvis som ett mer aggregerat begrepp. 

Den tekniska utveckling som här beskrivits kan också uppfattas som en 

ökad systemisering. Detta innebär att allt större antal delar samman

fogas i funktionella enheter, där delarna samverkar mot ett gemensamt 

mål. Denna samverkan gäller inte enbart fysiska objekt såsom chipsen 

i en dator,.utan omfattar också människor och organisationer. Tekni

ken är med andra ord inte enbart ett redskap - en förlängning av män

niskans sinnesfunktioner - utan blir också ett system, där människa, 

organisation och teknik samverkar enligt bestämda regler.(10) 
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De krav som teknifieringen och integrationen, eller systemisering, 

ställer på styrnings-, planerings- och kontrollsystem innebär en för

skjutning från material- till informationshantering. Sättet att styra 

och koordinera kan i sig uppfattas som en teknik - en teknikens mjuk

vara. Datoriserade informationssystem utvecklas för lagring, överfö

ring och viss typ av bearbetning, Automatiseringsgraden tilltar även 

här och organiserandet av informationsbehandlingen driver i sin tur 

fram en utveckling av ytterligare mjukvara och "mjuk-rojukvara". Det 

relativa antalet personer som är sysselsatta med informationshante

ring i de tillverkande företagen har ökat kraftigt. Inom många områ

den uppfattas nu informationskapaciteten som gränssättande.(10) 
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Bilaga 2: Informationsteknologi i ett internationellt perspektiv 

Det finns givna fördelar med avancerade informationssystem i export-

orienterade multinationella koncerner. Dessa har ofta en mängd spe

cialiserade enheter över ett stort område, stora marknader och möj

ligheter att utnyttja fördelarna med internationell arbetsdelning. 

Flera av de största svenska koncernerna (SKF, Electrolux, Swedish 

Match, Ericsson, Atlas Copco m fl) har mer än 50 % av tillverkningen 

utomlands. 

I e.n undersökning av multinationella företag som utförts av Antonelli 

framkommer att förbättrade informationssystem leder till substantiel

la ökningar i effektiviteten och resursutnyttjandet. Ett bättre re

sursutnyttjande innebär här såväl en effektivare användning av maski

nerna och ett snabbare produktflöde genom produktionsprocessen, soro 

en effektivare planering, försäljning, kapitalförvaltning etc. Anto

nelli visar bl a på dessa fördelar:(12) 

Ekonomiska vinster i arbetande kapital genom förbättrad lager

hantering . 

Fördelar vid inköp genom centralisering av inköpsfunktionerna. 

Större specialisering i filialer (i produktlinjer) vilka är bäst 

avpassade efter en regions och fabriks resurser. Detta ökar 

skalfördelarna för företaget som helhet. 

Minskade risker vid valutaväxling och förbättringar i företagens 

finansiella management genoro koordinationen av det finansiella 

beslutsfattandet. 

Antonelli finner vidare en ökad specialisering och centralisering 

kopplad till dataflödena i de undersökta multinationella företagen. 

Detta innebär att dataflödena snarare består av information för kont

roll och koordination från organisationernas topp, än av ökade infor

mationsmängder i horisontell ledd och från den vertikala organisa

tionens topp och neråt för ett mer lokalt beslutsfattande. 

Såväl material-, utbuds- som produktionscykeln kan koordineras från 

huvudkontoret. Ju mer specialiserade olika filialer är desto större 

blir informationsflödet inom koncernen. Följaktligen kan datakommuni

kationstekniken sägas ha förbättrat förutsättningarna för denna typ 
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av spridd specialisering. Det blir lättare för de internationella fö

retagen att lokalisera olika funktioner till platser med god tillgång 

på den eller de produktionsfaktor/er som krävs för respektive funk

tion. 

The Centre on Transnational Corporations, United Nations, har stude

rat multinationella företags användning av datakommunikation och dess 

konsekvenser för u-länder. De pekar bl a på följande effekter:(3) 

Den ekonomiska aktiviteten i u-länderna blir helt beroende av • 

transnationella företag som genom datakommunikation förlägger 

vissa typer av verksamhet till ett land, men avskärmar landet 

från sådan verksamhet soro på sikt skulle kunna leda till en 

självständig utveckling. 

Telematiken kommer genom denna mekanism att förstärka den inter

nationella arbetsdelningen. 

Utvecklingslandet i fråga ser möjligheterna med datakommunika

tion och använder den till sin fördel för att utveckla sin indu

stri (t ex Brasilien). 
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Bilaga 3: PIR:s handläggningshistorik 

Regeringen gav i januari 1981 i uppdrag åt Statskontoret att tillsaro-

roans roed Statens löne- och pensionsverk (SPV) och i kontakt roed be

rörda royndigheter utreda möjligheterna till effektivisering och kost

nadssänkning för statens löneuträkningssystem (SLÖR), sarot uppgifts

fördelningen mellan de till SLÖR anslutna myndigheterna beträffande 

personaladroinistrativa informationssystem. 

Uppdraget redovisades 1982 av Statskontoret och SPV i en gemensam 

rapport (1982:28); "SLÖR - effektivisering och uppgiftsfördelning". 

De föreslog regeringen att genom en särskild registerförordning om 

SLÖR och personaladministrativa informationssystemet PI, reglera an

svarsfördelningen mellan myndigheterna. Vidare föreslogs att SPV 

fortsättningsvis skulle svara för effektiviserande och kostnadssän

kande åtgärder för SLÖR. Här redovisades även olika överväganden oro 

behovet av s k för- och eftersystem till SLÖR. 

Frågan om för- och eftersystem till SLÖR utreddes därefter utav SPV. 

Utredningen rapporterades i januari 1984 i en lägesrapport, och i ap

ril 1984 i en huvudstudierapport. Rapporterna är betecknade Personal-

administrativ Information och Rapportering (PIR) - För- och eftersys

tem till SLÖR. I huvudstudierapporten redovisar SPV det utredningsar

bete som utförts i samarbete med DAFA och Uppsala datacentral, inom 

ramen för projektet, I rapporterna redovisas även planer för det 

fortsatta arbetet, bl a avseende försöksverksamhet, och effekterna av 

ett genomförande. 

Genom beslut i december 1984 godkände regeringen att SPV fortsatte 

arbetet med utveckling och försöksverksamhet med PIR, i enlighet med 

vad som redovisades i huvudstudierapporten. Regeringen gav samtidigt 

i uppdrag åt Statskontoret att i samråd med SPV och övriga berörda 

myndigheter, följa och utvärdera försöksverksamheten med PIR. Utvär

deringen skulle redovisas till regeringen så snart tillräckliga erfa

renheter av PIR fanns, dock senast den 31 december 1985. 

Försöksverksamheten med PIR blev p g a vissa tekniska problem mycket 

försenad, jämfört med den plan som SPV presenterade för regeringen 
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våren 1984. Vid årsskiftet 85-86 hade inget försök där PIR användes 

fullt ut kommit igång. Det var därför omöjligt att göra en utvärder

ing. Statskontoret redovisade istället det aktuella läget i försöks

verksamheten i en rapport till regeringen i december 1985. 

Vid den ursprungliga försöksverksamheten installerades olika PIR-al-

ternativ på sex myndigheter runt om i Sverige. Försöksverksamheten på 

dessa platser påbörjades under 1985. I en skrivelse till Statskonto

ret i april 1985 informerade SPV om planer på en utvidgad försöks

verksamhet. Ytterligare sex till åtta myndigheter skulle under hösten 

1985 anslutas till PIR. Även denna gång blev dock försöksverksamheten 

försenad. Hösten 1986 hade emellertid sex nya myndigheter anslutits 

till försöksverksamheten med PIR. 

I januari 1987 presenterade SPV ett handlingsprogram för installa

tion, förvaltning och vidareutveckling av PIR. Målet är att olika 

PIR-alternativ skall installeras på något över 100 myndigheter under 

de närmaste 3-4 åren. I maj 1987 avslutade statskontoret sin utvärde

ring av PIR, med en rapport (1987:12); "Försöksverksamhet med PIR -

utvärdering". Underlag för utvärderingen hade då hämtats från över 20 

myndigheter vilka använt eller använde olika PIR-alternativ. 
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