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Sammanfattning

Fallstudien baseras på ett samarbete med Ericsson Operating Expenses Fi-
nancial Control och syftar till att belysa förväntningar, förväntningsgap och
bakomliggande osäkerheter i samband med ett förändrat arbetssätt. OPEX
Financial Control är en supportverksamhet som tillhandahåller tjänster vad
gäller uppföljning av omkostnader till ett antal affärsenheter och övriga verk-
samheter inom Ericsson. I ett under hösten 2005 pågående pilotprojekt prö-
vas ett nytt arbetssätt som innebär att linjecheferna tar ett ökat finansiellt
ansvar för sin egen omkostnadsuppföljning. Detta medför att ett nytt verktyg
och nya rutiner prövas. Studien utgår ifrån intervjuer med fem controllers,
varav fyra representerar enheten OPEX Financial Control, samt fem lin-
jechefer. Utifrån intervjusvaren har mönster tolkats och en teoretisk referen-
sram har legat till grund för inspiration och idéer samt kopplingar i analysen
och slutsatsen. Studien visade att verksamhetsutveckling är möjlig genom
kartläggning av förväntningar, förväntningsgap och osäkerheter.

Förväntningar är svåra att fånga upp eftersom de bygger på subjekti-
va värderingar och ofta är diffust formulerade. I vissa fall är det förvänt-
ningar och skillnader i förväntningar, förväntningsgap, mellan parterna som
skapar oro och osäkerhet. Osäkerhet måste uppfattas genom lyhördhet, en
svår uppgift men som samtidigt är väsentlig för att kunna motivera, inspir-
era och legitimera den verksamhet som önskas förändras. Studien visar att
detta kan göras genom att hänsyn tas till betydelsen av att informera vid
förändringar. Vi har observerat vem som bör informera, att kommunika-
tionen bör vara konsekvent och tydlig och hur den kan utnyttjas för att
förankra förändringarna. Vid förändringar är det även viktigt att ta hänsyn
till eventuellt förändrade maktpositioner hos parterna och om ett system
skall implementeras bör det samverka med kontexten, bland annat genom
att stödja ansvarsrollerna.
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No organization, chart, document or directive will ever replace
the values and the attitudes of the people in an organization.

Our commitment and ability to cooperate will determine whether
we will achieve our goals and strengthen our leading position.

Carl-Henric Svanberg (Ericsson, 2005-08-19)
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Introduktion

1 Introduktion

Denna uppsats skrivs i samarbete med Ericsson AB och enheten OPEX
(Operating Expenses) Financial Control. Ämnet för uppsatsen bygger på ett
under hösten 2005 pågående pilotprojekt som involverar arbetet med finan-
siell omkostnadsuppföljning. Projektet syftar till att skapa en mer enhetlig
organisation med anställda som tar ett stort ansvar och på så sätt bidrar till
en ökad ekonomisk förtjänst och nöjdare kunder (Ericsson, 2004). Uppsatsen
behandlar förväntningar och osäkerhet i ett förändringsarbete.

I detta kapitel presenteras bakgrunden och problematiseringen som ligger
till grund för vår problemformulering, syftet med uppsatsen samt de begrän-
sningar vi har tagit hänsyn till. Vi avslutar med en överblick av arbetets
disposition.

1.1 Bakgrund

Ericsson har sedan hösten 2001 genomgått stora förändringar som har påverkat
allt och alla i företaget. Få anställda, om någon, kan säga att de inte har
påverkats av det dramatiska skede som följde företaget när hela telekom-
marknaden hamnade i kris och Ericsson fick dela det öde som följde alla
systemtillverkare. Dagens Nyheter skriver i en artikel, ”Telekomjättens ras
skakade Sverige” publicerad 9 oktober 2005, om hur Ericssons stålbad saknar
motstycke i svensk industrihistoria.

Ericsson var kring årsskiftet 2000-2001 ett företag med cirka 110 000
anställda, där omkring hälften fanns i Sverige. I början av årsskiftet 2005
har företaget ungefär 50 000 anställda. Det innebär att företaget under en
fyraårsperiod minskade sin personalstyrka med mer än hälften. 10 000 per-
soner miste jobbet medan andra pensionerades, följde med verksamhet som
såldes och outsourcades etc.

Varningsklockorna började ringa redan under hösten 2000 då tillväxten
inom branschen började dala. I princip infördes totalt anställningsstopp men
det följdes inte fullt ut. När sedan december kom, som på många sätt var
viktig för Ericsson, och orderingången låg på en normal nivå såg inte led-
ningen vad som sedan skulle hända. Samtidigt flyttades huvudkontoret till
London och ryktet hos allmänheten var inte det bästa.

Ericsson föll kraftigt under 2001, när telekom-operatörer med djupa skul-
der från 3G licenser upphörde att köpa företagets nätverksutrustning (Cer-
venka, 2005). Under senvintern samma år var vd och finanschef bekymrade.
Det inväntade uppsvinget i försäljning som vanligtvis brukade komma i mars
uteblev detta år. Det resulterade i det första av flera sparpaket som lades
fram för styrelsen. Ericsson hade inte sparat på många år utan istället ex-
panderat och omställningen blev en chock. Det första sparpaketet gick dock
relativt enkelt att genomföra då det fanns sparutrymme, konsulter fick sluta
och överlappande verksamheter togs bort. Bolagen i Sverige slogs samman
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och administration, marknadsavdelningar och informationsavdelningar m.m.
togs bort. Tyvärr räckte dessa besparingar inte till utan sparpaketen blev to-
talt fyra och 55 miljarder kronor sparades sammanlagt.

Hösten 2002 meddelade vd Kurt Hellström sin avgång och kom att er-
sättas av företagets nuvarande vd och koncernchef Carl-Henric Svanberg,
tidigare vd för låskoncernen Assa Abloy. Svanberg genomförde det sista och
svåraste sparprogrammet. Sänkta kostnader skulle ge vinst vid en försäljn-
ing på 100 miljarder kronor, tidigare skulle vinsten komma först vid 120
miljarder kronor. En försäljning på cirka 130 miljarder kronor redovisades år
2004 (Ericsson - Årsredovisning 2004, sid 27).

Svanberg ansträngde sig även för att förändra Ericssons kultur genom
att ersätta den största delen av ledningen med ny personal. Han menade att
en kris kan öppna upp ögonen för hur man arbetar i företaget. Han tillägger
att organisationen var alltför komplex, med en brist på ansvar. I nuläget
försöker Ericsson istället satsa på enkelhet och tydlighet. (Cervenka, 2005)

Som ett led i halveringen av bolagets omsättning och antalet anställda
har ekonomiska funktioner inom företaget slagits samman i Shared Services
Centers (SSC), där OPEX Financial Control är en del av Stockholms SSC.

Ämnet och problematiseringen till denna uppsats diskuterades fram un-
der förutsättning att vi skulle kunna skriva en akademisk uppsats inom ra-
men för de kriterier som finns uppsatta samt att OPEX Financial Control
skulle få en aktuell fråga behandlad.

Vår uppsatsgrupp har gemensamt tema risk, det vill säga hur begreppet
kan tolkas och hanteras beroende på synsätt och situation. I uppsatsen bel-
yser vi reaktioner och förväntningar hos individer under en förändringspro-
cess och då är hantering av osäkerhet ett naturligt inslag. Ett separat avsnitt
kommer därför att behandla kopplingen mellan risk och osäkerhet samt en
diskussion kring begreppens innebörd inom ramen för denna uppsats.

1.2 Problematisering

I och med att finansiell controlling (se 4.1: OPEX Financial Control och
linjeorganisationen) har centraliserats genom etablering av ”Shared Services
Center” (se 4: Verksamheten), har finansiella controllers flyttats allt län-
gre ifrån den verksamhet de ansvarar för. Den enhet inom företaget där
den finansiella omkostnadsuppföljningen har centraliserats benämns OPEX
Financial Control. Tidigare var finansiella controllers placerade ute i verk-
samheten och hade en större inblick i organisationens dagliga arbete. Efter
bildandet av OPEX Financial Control sitter gruppen idag i gemensamma
lokaler även om viss tid fortfarande är förlagd ute i verksamheterna.

Det pågående pilotprojektet (se 4.5: Pilotprojektet), som i denna uppsats
benäms P50 Self-Service konceptet, innebär att ett nytt arbetssätt prövas
och aktualiserar förändringar i ansvarsroller och dagliga rutiner. Pilotpro-
jektet får inverkan på det arbete som bedrivs av OPEX Financial Control
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och de linjechefer som arbetar inom deltagande enheter. Det nya konceptet
innefattar även användningen av ett nytt arbetsverktyg benämnt P50.

Mot bakgrund av att kraven på såväl finansiella controllers som lin-
jechefer förändras är det väsentligt att undersöka hur samarbetet mellan
OPEX Financial Control och verksamheterna de stödjer fungerar. Ett väl
fungerande samarbete bygger på olika faktorer som kräver engagemang från
flera parter. Vi anser att förväntningar och hantering av osäkerhet utgör
två av dessa faktorer. Osäkerhetsfaktorer skulle kunna leda till att förvänt-
ningsgap uppstår. Utifrån ovanstående resonemang kan vår problemställning
således formuleras:

Kan en kartläggning av förväntningar och eventuella förväntningsgap hos
parterna leda till att osäkerheter kan identifieras och reduceras och att

därigenom en grund för vidare verksamhetsutveckling nås?

• Hur tycker linjecheferna att arbetet med omkostnadsuppföljning funger-
ar idag? Finns problem med nuvarande arbetssätt?

• Ser OPEX finansiella controllers och linjecheferna några risker med ett
eventuellt införande av verktyget P50 och ett Self-Service koncept?

• Kan några osäkerhetsfaktorer identifieras i nuläget och inför en eventuell
implementering av verktyget P50 och ett Self-Service koncept?

1.3 Syfte

Uppsatsen syftar till att belysa parternas förväntningar på varandra och på
en eventuell ny arbetssituation samt hantering av den osäkerhet som uppstår
under en förändringsprocess.

1.4 Begränsningar

Vår avsikt med uppsatsen samt de slutsatser och ställningstaganden vi gör
syftar inte till att utvärdera pilotprojektet som sådant eller dess framtida
utvidgning och framgång, utan vi ämnar använda oss av förändringsarbetet
som följer av projektet för att kunna belysa vår frågeställning. För att
utvärdera ett projekt av denna dimension krävs avslutad implementering
samt att tillräcklig och relevant information för ändamålet finns tillgänglig,
vilket inte är fallet. En utvärdering av projektet faller därmed utanför vårt
syfte.

När det i dagligt tal refereras till Ericsson är det ofta koncernen Ericsson
eller storbolaget Ericsson AB som avses. I uppsatsen refererar vi till Ericsson
men vi väljer även att ibland förtydliga genom att använda de legala namnen
och de interna förkortningarna för bolagen. Koncernens legala struktur kan i
stort beskrivas med ett moderbolag, ett storbolag och ett antal dotterbolag.
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Moderbolaget heter LM Ericsson AB, internt förkortat till LME och leds
av Ericssons vd och koncernchef Carl-Henric Svanberg. Sedan ett antal år
tillbaka har många verksamheter slagits samman i ett storbolag, Ericsson
AB, internt EAB. Utöver detta tillkommer bland annat joint venture bolag,
exempelvis SonyEricsson. (Ericsson - Årsredovisning 2004).

I Ericssons organisation och hos OPEX Financial Control kan personer
med ytterligare information om pilotprojektet och dess effekter, information
som vi av naturliga skäl inte har haft tillgång till, tolka materialet på skilda
sätt. Informationen kan vara av den karaktären att om den hade införts i
uppsatsen hade vissa tolkningar gett ett annat resultat.

1.5 Disposition

I metodavsnittet presenteras tillvägagångssätt, vetenskaplig ansats och un-
dersökningsmetod. Här återfinns även vårt kritiska förhållningssätt till meto-
den och de felkällor som bör tas i beaktande. Därefter följer en presentation
av den teoretiska referensramen som till viss del kan ge en bakgrund till
ämnet för uppsatsen, teorierna appliceras även i anlaysen. Vidare beskrivs
verksamheten utifrån begrepp och relevanta enheter. Här ges även en inblick
i företagets nya och övergripande strategier och mål, Our ways of working.
Kapitlet avslutas med det förändringsarbete som under hösten 2005 drivs
som ett pilotprojekt. Relevant intervjumaterial presenteras under intervjuer
och ger en bakgrund till den efterföljande analysen. I avsnittet analys, resul-
tat och tolkning kopplas empiri och teori samman. Empiriskt material tolkas
genom observerade mönster, uppdelade i kategorier. I slutsatsen svarar vi på
huruvida vi har kunnat identifiera några förväntningsgap och osäkerhetsfak-
torer genom vår studie samt huruvida vidare verksamhetsutveckling kan nås.
Vi avslutar med en diskussion kring begreppen risk och osäkerhet samt en
personlig reflektion kring arbetet med uppsatsen.
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2 Metod

Nedan följer en redogörelse för vår arbetsmetod. Kapitlet inleds med vår
vetenskapliga ansats, därefter beskrivs tillvägagångssättet vid insamling av
empiri och teori samt vid analysen. Avslutningsvis låter vi arbetsmetoden
genomgå en kritisk granskning.

2.1 Vetenskaplig ansats

Denna uppsats är utformad som en fallstudie och förutsätter ett hermeneutiskt
angreppssätt då vi kartlägger och tolkar subjektiva värderingar och förvänt-
ningar, mjukdata (Thurén, 2002, sid 48), utifrån ett antal intervjuer. Vår
avsikt är inte att fastställa några absoluta sanningar. Vi anser heller inte att
vi kan sälla oss till den andra extremen - att sanningen är relativ - vilket är
fallet vid tolkningar av konstnärliga produkter. Enligt Thurén (2002) finns
det ett stort gränsområde mellan den absoluta sanningen och relativismen.
Hit hör psykologin och hit torde även vårt tolkningsarbete höra.

Fallstudiebaserad forskning används framförallt för att förstå fenomen
som är helt eller delvis okända och komplexa. I komplexiteten ingår att
fenomenen är svåra att överblicka och tvetydiga (Gustavsson, 2004, sid 115).
Den förändringsprocess som Ericsson genomgår för tillfället innefattar ett
antal mjuka variabler, såsom individers osäkerhet och förväntningar, vilka
är högst subjektiva och diffusa. Våra respondenter utför till viss del skil-
da arbetsuppgifter, de enhetliga rollbeskrivningarna och titlarna till trots.
Individerna är även formade av sina egna erfarenheter.

Abduktion torde vara den ansats som i realiteten används vid många fall-
studiebaserade undersökningar. Ansatsen innebär att ett enskilt fall tolkas
med ett hypotetiskt övergripande mönster, som, om det vore riktigt, förk-
larar fallet i fråga, att med utnyttjande av existerande kunskap och referen-
sramar finna teoretiska mönster eller djupstrukturer, som, om de vore giltiga,
skulle begripliggöra de empiriskt induktiva mönster eller ytstrukturer vilka
påträffas - eller snarare framgått genom tolkning - i ett enskilt fall. Ansat-
sen blir härigenom ett slags kombination av induktiv och deduktiv ansats
men tillför också nya moment. Abduktion kan liknas vid en hermeneutisk
spiral, en tolkning av fakta som vi redan har viss förförståelse av (se figur
1). (Alvesson & Sköldberg, 1994)
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Figur 1: Vetenskaplig ansats

2.2 Undersökningsmetod

För att förtydliga hur vi har arbetat med insamlingen och analysen av det
empiriska och teoretiska materialet följer nedan separata redogörelser för
metoderna.

2.2.1 Metod för insamling av empiri

En första kontakt togs med fyra finansiella controllers från OPEX Financial
Control och en business controller för en av Ericssons affärsenheter, vilka
i sin tur hänvisade oss till fem linjechefer som stöds av OPEX Financial
Control. De flesta av linjecheferna representerar enheter som ingår i pilot-
projektet. Vid det första mötet presenterade vi oss själva och vår under-
sökningsfråga. Därefter följde intervjuer av djupgående och samtalsliknande
karaktär, då respondenterna fick möjlighet att uttrycka sina subjektiva upp-
fattningar. Huvudmålet med en intervju är att samla data av objektivt slag.
Ett samtals huvudmål i forskningssammanhang är istället att samla data av
subjektivt slag, att få en sann bild av subjektiva verkligheter (Gustavsson,
2004, sid 238). Då vi var intresserade av att ta del av ”privata” värderingar
och känslor hos respondenterna var det nödvändigt att utforma intervjun
för en mer samtalsliknande form. En kunskapares uppgift i ett samtal är att
få samtalsdeltagarna att öppna sig och förmedla sina faktiska tankar, något
som kan liknas vid att ”fiska” efter information (Ibid. sid 239). Intervjuerna
genomfördes till största delen under november månad, dvs. under den tid
pilotprojektet pågick.

Vi utformade en intervjumall som skickades till respondenten via email
innan intervjun genomfördes. Mallen underlättade sedan jämförelser av in-
samlad data. Frågeområdena utformades genom att intressanta och relevanta
ämnen diskuterades fram och till dessa kopplades mer specifika frågor. Ett
första introduktionsmöte med våra respondenter och en bred litteraturöver-
sikt samt en genomgång av företagets egna dokument, exempelvis arbets-
beskrivningar, gav oss underlag för vår diskussion. Frågorna utgick ifrån
arbetssituationen i dagsläget för att sedan övergå till ett mer framtidsorien-
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terat perspektiv där bland annat förväntningar fångades upp. (Se bilaga 10.3:
Intervjumall) Referat från samtliga intervjuer sammanställdes och dessa ut-
gjorde sedan arbetsmaterialet för den insamlade datan. Referaten återfinns
även som bilaga (se bilaga 10.4: Referat från intervjuer).

Under arbetet har vi haft tillgång till Ericssons intranät, där vi på egen
hand har kunnat söka efter information. Viss information är klassificerad som
enbart intern och för att kunna utnyttja den har vi gjort vissa redigeringar.
Intranätet underlättade arbetet med att skapa en förståelse för Ericssons
komplexa organisation samt dess globala spridning.

2.2.2 Metod för insamling av litteratur

Arbetet med att söka efter lämplig litteratur och användbara teorier utgick
till stor del från de mönster vi har kunnat observera i intervjusvaren.

Material från våra tidigare kurser på företagsekonomiska institutionen vid
Stockholms Universitet fick ligga till grund för den teoretiska referensramen
och utmynnade i ett antal artiklar. Dessa gav oss även idéer till lämpliga
sökord i databaser, tillgängliga vid institutionens virtuella bibliotek. Sökord
som uncertainty, risk, management, culture, organizations och Ericsson gav
några lämpliga och användbara träffar.

Besök på bibliotek gjordes ett flertal gånger. Vi sökte då allmänt efter lit-
teratur som kunde rymmas inom uppsatsens ämnesområde och mer specifikt
efter enskilda frågeställningar, författare och titlar.

Äldre uppsatser på institutionen bläddrades igenom för tips på författare
och för att få idéer till uppsatsens disposition. Detta underlättade arbetet
med att försöka förmedla innehållet på ett för läsaren enkelt och strukturerat
sätt.

2.2.3 Metod för analys av data

Enligt Gummesson är det viktigt att på ett tidigt stadium tänka igenom hur
insamlad data kan användas och hur man kan finna mönster för att bilda
begrepp, kategorier, modeller och teorier (Ibid. sid 124). För att bearbeta
vårt empiriska material delade vi upp referaten i två kategorier av respon-
denter; controllers och linjechefer. Vi har valt att bortse ifrån att linjechefer
på Ericsson kan delas in i olika hierarkiska nivåer eftersom vi anser att detta
har liten betydelse för utfallet av intervjuerna då samtliga linjechefer har
finansiellt ansvar för sin egen verksamhet. Referaten sammanställdes sedan
efter kategori, vilket underlättade tolkningsarbetet och ökade möjligheten
att finna en röd tråd och mönster i svaren. Teori om tolkningsarbete var
till stor hjälp i utformandet av våra tolkningar. Analysen har delats upp
i dels förväntningar dels osäkerheter för att avgränsa tolkningen till upp-
satsen problemställning och syfte. Observerade mönster varvades med teori
inom frågeställningens område. Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver oli-
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ka tolkningsnivåer, varav två är av särskilt intresse för denna studie. Den
första nivån benäms interaktion med empiriskt material och fokuserar på
utsagor, egna observationer m.m. Den andra nivån, tolkning, fokuserar istäl-
let på bakomliggande innebörder. Till en början, strax efter insamlingen av
den empiriska datan, kunde vi se en antydan till mönster i utsagorna. Efter
en noggrann genomgång och tolkning av materialet framträdde förstärkn-
ing av vissa mönster och i flera fall bakomliggande osäkerhetsfaktorer. Att
reflektera kring bakomliggande innebörder förutsätter ett tidskrävande och
hängivet arbete.

2.3 Granskning av metoden

För att granska vårt tillvägagångssätt redogör vi för urvalet av respondenter
och hur vi, som kunskapare bemöter sanningskriterierna.

2.3.1 Urval

Då vår medverkan i urvalet av respondenter har varit begränsad kan det-
ta resultera i en något snedvriden verklighetsbeskrivning. För att nyansera
vårt empiriska material har vi efterhand efterfrågat respondenter med olika
infallsvinklar, dvs. att några av linjecheferna är mer insatta och engagerade
i förändringsprocessen än andra.

Det faktum att respondenternas arbetsuppgifter till viss del skiljer sig åt
ökar komplexiteten i vårt tolkningsarbete och försvårar en direkt jämförelse
mellan de olika utsagorna. Individerna är även formade av tidigare erfaren-
heter inom företaget, från andra arbetsplatser och privat, något som ökar
komplexiteten ytterligare. Respondenternas yrkesroller fungerar dock som
gemensam nämnare.

2.3.2 Sanningskriterier

Tre sanningskriterier kan sättas upp för att en studie skall kunna genomföras
på ett vetenskapligt sätt. Det första kriteriet är objektivitet och syftar till
att vi under denna studie skall förhålla oss objektiva till insamlad data. Då
uppsatsen skrivs i samarbete med OPEX Financial Control vill vi klargöra
att vår ambition med denna undersökning är att inta en så neutral position
som möjligt. Vidare innebär ett hermeneutiskt tolkningsarbete att eventuell
förförståelse ligger till grund för tendenser i slutsatserna. Detta ställer krav
på öppenhet och att vi som tolkare är beredda att ändra förförståelsen på
basis av vad materialet berättar. (Ibid. sid 77). Vår förförståelse för ämne-
sområdet kan ge intervjuareeffekter allt eftersom fler intervjuer genomförs.
Vi hittade fler infallsvinklar på frågorna och nyanseringen ökade därmed.
Svar från tidigare intervjuer tenderade att ge underlag till följdfrågor i kom-
mande intervjuer, något som kan ha ökat djupet i samtalen men som sam-
tidigt kan ha styrt frågorna i en viss riktning utan att de för den delen blev
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ledande. Det andra kriteriet, validitet, ställer krav på att vi faktiskt under-
sökt vad vi ställt oss frågande till i vår problematisering. Vi måste se till
att vår empiri kan valideras. Vi lät våra handledare kommentera intervju-
mallen för att i viss mån säkerställa att intervjufrågorna låg inom ramen för
problemformuleringen. Det sista kriteriet benämns reliabilitet och innebär
att undersökningarna skall vara tillförlitliga och korrekt utförda (Thurén,
2002, sid 22). Ur det avseendet skall vår fallstudie kunna upprepas och data
som motsvarar våra observationer återfinnas. Kunskaparen ska enligt Gus-
tavsson (2004) inte påverka intervjun i någon sanningsförstörande riktning
och undvika så kallade intervjuareffekter.

Hermeneutiken framhåller att vi har två kunskapskällor: våra fem sinnen
och vår logiska intelligens. Kritik som kan framföras mot hermeneutiken är
att det sker en tolkning av andra människors känslor och upplevelser som är
svåra att verifiera. Känslor är inte intersubjektivt testbara (Thurén, 2002,
sid 48). För att öka verifierbarheten i vårt empiriska material som bygger på
intervjuer har vi valt att skriva ut referat av vad som har framkommit under
intervjuerna. Respondenterna har sedan getts tillfälle att kommentera och
justera referaten för att en rättvisande bild skall kunna användas i analysen.

En kritik mot att spela in intervjuer på band är att det skulle kunna
hämma respondenten att lämna känsliga data (Gustavsson, 2004, sid 225).
Samtidigt kan vi med en inspelad intervju ge en exakt utsaga vilket bland
annat underlättar vid citering samt styrker pålitligheten i texten (Ibid. sid
82). Vidare ges en möjlighet till att visa mer uppmärksamhet och engage-
mang vid intervjutillfället än om vi tvingas föra löpande anteckningar. Mot
bakgrund av detta har vi valt att spela in våra intervjuer på ljudfiler.

2.3.3 Tolkning

Alvesson och Sköldberg (1994) fastställer att en förutsättning för reflektion
i samspelet mellan empiriskt material och tolkningar är bredd och varia-
tion i tolkningsrepertoaren. Med en alltför ensidig repertoar reduceras re-
flektionsförmågan, förförståelsen betvingar seendet. Detta innebär en risk
för en förkärlek till vissa teorier och att data i stora drag alltid bekräftar ens
teori. Utifrån resonemanget ovan kring metoden för analys av data har vår
tolkningsprocess inneburit överväganden kring möjliga bakomliggande fak-
torer och ett försök till mångtydighet. Med tiden tvingas man dock stänga för
vissa möjligheter och begränsa mångtydigheten (Ibid. sid 328). Tolkningarna
i uppsatsen bygger på av oss insamlad information. Vi står utanför organi-
sationen, utan tidigare kända föreställningar om respondenterna och OPEX
Financial Control, detta ger således ett annat perspektiv än om vi hade varit
en del av organisationen. För att läsaren själv skall ha möjlighet att göra
egna tolkningar finns intervjuerna i sin helhet bilagda i slutet av uppsatsen
(se bilaga 10.4: Referat från intervjuer).
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3 Teoretisk referensram

Vår teoretiska referensram har inslag av redovisningsteori, verksamhetsstyrn-
ing, organisationsteori och psykologi. Inledningsvis ges en kortfattad teoretisk
bakgrund där redovisningens syfte och funktion belyses. Därefter följer en
beskrivning av den teori vi väljer att mer eller mindre direkt applicera i anal-
ysen. Modeller för förändringsprocesser hämtas från organisationsteori och
verksamhetsstyrning. För att belysa frågan om huruvida verksamhetsutveck-
ling kan nås tar vi hjälp av psykologins litteratur om hantering av osäkerhet
och förändring.

3.1 Redovisningens syfte och funktion

Redovisningens tänkta funktion sägs vara att reducera osäkerhet i kontroll-
och beslutsprocesser men en studie (Mellemvik et al. 1988) visar att redovis-
ning används till annat än exempelvis att uppfylla legala krav som sam-
manställning av årsredovisning. Utifrån ett normativt perspektiv kan finan-
siell redovisning tilldelas två funktioner. Den första funktionen syftar till att
utkräva ansvar (eng: accountability) och kopplas till principal-agentteorin.
Tanken är att agenten rapporterar utfallet från resursallokeringen. Här görs
även antagandet om att rapporteringen är sann och ger en rättvisande bild.
Enligt den andra funktionen skall redovisning kunna användas vid beslutsfat-
tande. Rapporteringen skall således innehålla information som är användbar
för ekonomiska beslut och att ekonomiska resurser på så sätt kan allokeras
effektivt. Slutsatserna från studien visar att redovisningens användningsom-
råden till och med står i skarp kontrast till den tänkta funktionen. Istället är
användning beroende av den operativa kontexten, som samtidigt är beroende
av redovisningen. De faktorer som påverkar kontexten är konflikter, myter,
delegering och utvärdering, makt och organisationens legitimering. Beroen-
deförhållande mellan redovisning och kontext inverkar inte enbart på interna
redovisningsstrukturer och redovisningsprocesser utan även andra strukturer
och processer inom och utanför organisationen. Sammantaget kan redovis-
ning ses som ett språk för att minska osäkerhet.

Burchell et al. (1980) menar att det som redovisningen fokuserar på
kan forma individerna i en organisations syn på vad som är viktigt. Två
dominerande kategorier, ekonomisk dialog och organisationens funktion, finns
att ta hänsyn till. Dessa måste ingå i redovisningens ramverk för att organ-
isationens verklighet skall kunna uppfattas. Redovisningens alltmer utökade
funktion gör att redovisningsdata även kan härledas till implementering av
politiska strategier för ekonomisk stabilitet, pris och lönekontroll eller att re-
dovisningssystem är speglar som kan reflektera samhället eller organisationen
de omfattar.

15



Teoretisk referensram

3.2 Systemimplementering

Systemimplementering har visat sig beroende av den organisatoriska kontex-
ten och systemets design. Enligt Markus & Pfeffer (1983) är det vanligt att
stöta på motstånd och svårigheter vid implementering av ett system och ett
antal förklarande hypoteser har utvecklats.

Redovisnings- och kontrollsystem implementeras smärtfritt så länge de
är:
a) konsistenta med befintliga maktkällor och befintlig maktfördelning;
b) konsistenta med den dominerande organisationskulturen och de rådande
värderingarna och;
c) konsistenta med de gemensamma värderingarna för teknologisk säkerhet
och mål.

I den första hypotesen (a) framhålls i vilken grad överensstämmelse mel-
lan maktstrukturen innan och efter implementeringen är avgörande för hur
lyckad implementeringen blir. System kan implementeras med två olika syften:
förbättring av nuvarande arbetssätt med minimal påverkan på nuvarande
maktstruktur, eller stor förändring av den sociala strukturen med systemet
som verktyg. I det senare fallet finns naturligtvis en större risk för kon-
flikt, motstånd och systemhaveri. En annan aspekt av en organisation är
dess paradigm (b) vilket speglar värderingar, kultur och klimat och iden-
tifierar organisationen på ett unikt vis. Författarna argumenterar för att
redovisnings- och kontrollsystem är betingade med ett språkligt och sym-
boliskt innehåll. Ju mer det kulturella innehållet skiljer sig från det befintli-
ga kulturella paradigmet, desto större motstånd kan förväntas. Den tredje
hypotesen (c) utgår ifrån att system bidrar till att definiera mål och före-
tagsstruktur. Så länge det finns skillnader mellan antaganden i redovisnings-
och kontrollsystem och befintliga strukturer och mål finns en risk för mot-
stånd och misslyckande.

Ett fall där en förändrad maktstruktur i samband med implementerin-
gen av ett nytt informationssystem framkallade motstånd exemplifierar den
första hypotesen. Den grupp som fick ökad makt, ”företagsrevisorerna”, gav
sitt stöd till systemet, medan den grupp som fick mindre makt, ”division-
srevisorerna”, stod för motståndet. Systemet hade designats av företagsrevi-
sorerna och speglade deras intressen. Motståndet berodde inte enbart på att
maktstrukturen förändrades utan även på att den nya maktstrukturen inte
stämde överens med den befintliga maktfördelningen i organisationen. Sys-
temet, som bland annat syftade till att centralisera divisiondata, förändrade
det traditionella förhållandet mellan divisioner och huvudkontor vad gäller
redovisningsfunktionen, vilket inte låg i linje med den befintliga maktfördel-
ningen.

Hedberg och Jönsson (1978) menar att det tar tid att omprogrammera
beteenden och att detta kan leda till att svar och beslut i organisationer blir
försenade. Problemlösning kan bero på graden av överensstämmelse mellan
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uppfattningar om mål och medel. Resonemanget utgår ifrån en vardaglig
definition av risk: när det råder liten överenskommelse om medel och mål
uppstår en osäkerhet bland organisationens medlemmar. Denna osäkerhet
multipliceras med ”insatsen” (vad beslutsfattare eller deras organisation kan
förlora eller vinna på utfallet) och bildar en risk. När ingen insats finns blir
den multiplikativa effekten noll. Beslutsfattare i organisationer försöker und-
vika risk och risker måste därför reduceras innan initiativ till förändring av
beteenden tas. Detta kan i normalfallet inte ske genom reducering av insat-
serna utan måste ske genom reducering av osäkerheten. I detta läge utgör
inspiration en viktig framgångsfaktor. Inspiration och entusiasm kan elimin-
era osäkerhet fullständigt. Om insatserna är stora råder stress och en känsla
av kris, åtminstone för vissa medlemmar. De söker efter förklaringar till de
observerade förändringarna. Om organisationen har en förklarande modell
av situationen kan förbättrande åtgärder föreslås, eftersom modellen bygger
på kausalitet. En sådan typ av förslag i en organisation, präglad av stress
och sökande efter svar, får av naturliga skäl en publik. Förväntningar och
önsketänkande börjar ta form hos de anställda och stödet för förslaget ökar.
Känslor av osäkerhet och stress ersätts med övertygelsen om att situationen
är kontrollerbar.

3.3 Reaktioner vid förändringar

Angelöw (1991), docent och socialpsykolog, förklarar hur reaktioner vid or-
ganisationsförändringar kan förstås och hur utvecklandet kan underlättas.
Det finns flera skäl till varför anställda gör motstånd mot eller är negativa
till förändringar, liksom att det finns många orsaker till att anställda ac-
cepterar eller välkomnar en förändring. Negativa reaktioner och motstånd
vid organisationsförändringar kan ses som ett naturligt inslag. De flesta or-
ganisationsförändringar är toppstyrda och de anställda blir då presenterade
färdigpackade förändringsåtgärder som de sällan kan påverka. Samtidigt finns
det ofta ett behov av förändringar då det ger förnyelse och utveckling och
genom det perspektivet är förändringar ofta välkomnade. I tabellen nedan
presenteras ytterligare orsaker till varför anställda reagerar på förändringar.
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Tabell 1: Orsaker till varför anställda reagerar olika på förändringar.
Orsaker till motstånd mot förändringar Orsaker till acceptans eller

välkomnande av förändringar

Hotad anställningstrygghet Trygghet
Omplaceringar eller förlust av sociala kontakter Bättre sociala kontakter
Försämrat arbetsinnehåll Förbättrat arbetsinnehåll
Sämre förmåner Utökade arbetsförmåner
Inkompetent arbetsledning Kompetent arbetsledning
Lägre status Högre status
Ingen förändringsvilja Förändringsvilja
Låg delaktighet Delaktighet
Bristande förtroende Förtroende
Låg självkänsla Förstärkt självkänsla
Bristfällig information Information
Dåligt val av tidpunkt Bra val av tidpunkt
Innebär hot Innebär en utmaning
(Angelöw, 1991, sid 22)

Anställda kan bemöta förändringarna från organisationsledningen på oli-
ka sätt och nedan ges olika reaktionsalternativ:

• De kan anpassa sig och accepterar således förändringarna, anpassnin-
gen kan dock vara mer eller mindre aktiv.

• De anställda kan hålla fast vid de existerande arbetsvillkoren och bjud-
er därmed på motstånd och kamp. De anställda strävar efter en egen
linje.

• Förändringen kan även integreras med egna syften och användas för att
tillgodose önskvärda förändringar hos anställda. Detta kan innebära att
de anställda startar en förhandling i positiv riktning för förändringen.

• Den nya förändringen accepteras av en del anställda, samtidigt som
det tidigare sättet att arbeta tillåts existera hos en annan kategori
anställda, pluralism.

• De anställda kan reagera med apati, de bjuder varken motstånd eller
anpassar sig till förändringen. Aktiviteten sjunker och handlingsför-
lamning råder.

• Om anställda har möjlighet till att erhålla arbete utanför organisa-
tionen kan de som känner sig missnöjda med den uppifrån planerade
förändringen lämna organisationen, de tar till flykt.
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3.4 Osäkerhet

Tidig organisationsteori ansåg osäkerhet som en av omgivningens egenskaper
och som ett resultat av två starka krafter, komplexitet och förändringstakt.
Komplexitet avser antalet element i en omgivning och de olikheter de up-
pvisar och förändringstakt avser hur fort dessa element förändras. Empiriska
studier visade däremot att osäkerheten inte låg hos omgivningen utan hos in-
dividerna samt de uppfattningar individerna, organisationens beslutsfattare,
har om hur osäker omgivningen är. Uppfattningen förknippas med det som
inom organisationsteorin kallas för informationsperspektivet, etablerat av
Aldrich och Mindlin 1978. Detta perspektiv utgår ifrån att chefer känner
sig osäkra när de uppfattar omgivningen som oförutsägbar, vilket sker när
de saknar den information som de anser sig behöva för att kunna fatta bra
beslut. Figur 2 visar de kopplingar som finns mellan osäkerhet, information
och förhållanden i den upplevda omgivningen. (Hatch, 2002, sid 114 ff.)

Figur 2: Osäkerhet enligt informationsperpektivet.

19



Verksamheten

4 Verksamheten

Detta kapitel inleds med förklaringar av verksamhetsknutna begrepp för att
ge en ökad förståelse av hur organisationen är uppbyggd och hur den styrs.
Vidare beskrivs verksamheten utifrån de begränsningar vi har satt upp för
uppsatsen. Av detta följer att vi presenterar den enhet som leds av Monica
Klasmark, OPEX Financial Control, samt några av de enheter inom linjeor-
ganisationen som OPEX Financial Control stödjer och för vilka våra respon-
denter (linjecheferna) arbetar. Vidare presenteras valda delar av nuvarande
strategier och mål som präglar företaget och som kan ge en förklarande och
övergrigpande bakgrundsbild till pilotprojektet. Slutligen beskrivs det pågående
pilotprojektet som ligger till grund för vår undersökning.

Engelska är Ericssons koncernspråk och medför att interna dokument
och annan information tas fram på engelska, exempelvis material publicerat
på intranätet. Det engelska språket är mer varierat och mångfacetterat än
svenskan, vilket får till följd att vissa begrepp blir svåra att översätta. I
undantagsfall används därför det engelska begreppet.

Den operativa organisationen hos Ericsson bygger på ett antal centraliser-
ade affärsenheter vilka försörjer decentraliserade marknadsenheter med pro-
dukter och tjänster. Marknadsenheterna (MU) ansvarar för lokal försäljning
och kundsupport (Ericsson - Årsredovisning, 2004, sid 91). Ericssons or-
ganisation kan därmed beskrivas som en global matrisorganisation. Ut-
märkande drag för denna typ av organisationer är att de interna struktur-
erna även kan beskrivas genom andra modeller (exempelvis linjeorganisa-
tion, se nedan) samt att var och en av de anställda har en ledningsgrupp
som ansvarar för dem (Hatch, 2002, sid 219). En global matris är ofta kän-
netecknande för det multinationella bolaget. Detta är oftast ett resultat av
att företagets internationella försäljning är den största inkomstkällan samt
att leverantörer, tillverkare och distributörer från flera olika länder bildar
ett interorganisatoriskt nätverk med ömsesidiga beroendeförhållanden på en
internationell nivå (Ibid. sid 226). Se figur 3 (Ericsson, 2005a).
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Figur 3: Ericssons organisation som en global matris.

Linjeorganisation definieras som en hierarkiskt uppbyggd organisa-
tionsform och innebär att varje anställd enbart har en chef. En linjeorgan-
isation visar tydligt vem som är över- respektive underordnad och är en
traditionell ledningsform för organisationer. (Axelsson, 1992, sid 62)

Ericssons linjedimension utgör en lokal struktur där kostnadsställen (Kst)
är fördelade över enheter. Ur ett rapporteringsperspektiv fördelas kostnader-
na från kostnadsställeenheterna till de olika enheterna (affärsenheter och
marknadsenheter) i matrisorganisationen. Se figur 4 (egen bild).

Figur 4: Kostnadsfördelning, från kostnadsställen i linjeorganisationen till
enheter i matrisorganisationen.
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Linjechef är en organisatorisk benämning och innebär att personen ifrå-
ga ansvarar för en verksamhet med underordnade. Varje linjechef innehar i
sin tur en specifik titel beroende på tjänsten, vare sig de ansvarar för en
affärsenhet eller en groupfunction (se nedan). Ericsson har tre hierarkiska
nivåer för linjechefer: First-line manager till vilken de anställda rapporter-
ar direkt, middle/senior manager till vilken andra chefer rapporterar, samt
executive manager som är ansvarig för en större enhet på en verkställande
nivå. (Ericsson, 2005i)

Att vara linjechef på Ericsson innefattar ofta ett finansiellt ansvar för
ett eller flera kostnadsställen. Utöver det kan en linjechef exempelvis ha ett
resultatansvar. Vår fokusering ligger på OPEX Financial Control och därmed
uppföljning av operativa omkostnader genererade från kostnadsställen. Omkost-
naderna utgörs till största delen av personalrelaterade kostnader såsom lön,
utbildning, lokal och IT-utrustning.

Arbetet som controller kan delas in i två roller, ofta benämnda account-
ing controller (finansiell controller) och business controller (affärscontroller)
(Bergstrand, 1993, sid 182). Finansiella controllers är redovisningsinriktade
och har till uppgift att producera information, både för interna och exter-
na behov. De ser även till att siffermaterial kommer fram i rätt tid och
är riktigt utformat samt rapporterar resultat. Affärscontrollers hjälper till
att påverka och motivera beslut och ansvaret är analytiskt inriktat. En af-
färscontroller använder siffrorna som analys- och beslutsunderlag, med sin
affärs- och ekonomikompetens, för att formulera och kontrollera företagets
måluppfyllelse (Olve, 198, sid 26).

Det finns idag flera typer av finansiella controllers på Ericsson, OPEX
finansiella controllers är ett exempel. Andra är inriktade på arbetet mot
marknaderna, market controllers, eller arbetar med R&D projekt, project

controllers etc. På motsvarande sätt kan även affärscontrollers delas upp i
olika områden.

En affärsenhet har ett eget finansiellt rörelseresultat och ansvarar för
vilken produktportfölj Ericsson har inom enhetens område, global produkt-
prissättning etc. Inom Ericsson används begreppet Business Unit, BU, vilket
kan likställas med affärsenhet. En affärsenhet skall utveckla och underhålla
produkt- och serviceerbjudanden. Affärsenheten har även ett konsoliderat
finansiellt ansvar. (Ericsson, 2005-08-19)

22



Verksamheten

En groupfunction(GF) likställs med en koncernledningsfunktion och
ansvarar för strategi och policy inom sitt område. En koncernledningsfunk-
tion har även till uppgift att stödja verkställande direktören (CEO) i arbetet
med att leda gruppen. Vidare skall direktiv, processer och verktyg för varje
funktionellt område utvecklas. Global funktionell expertis skall tillhandahål-
las och kompetens samt effektivitet utvecklas. (Ibid.)

Shared Services Center (SSC) syftar till att samordna alla resurser
i företaget och att erbjuda ett externt och tydligt gränssnitt. Lite fören-
klat utökas en kundtjänst med en samordnad och effektiv syn på hantering
och samordning av alla resurser och ärenden i en organisation (Eriksson &
Penker, 2005). För Ericsson innebär detta ett antal Shared Services Cen-
ters, i dagsläget 13 stycken, organiserade i regioner under en Regional F&A
(Finance and Accounting) Manager. Samtliga Shared Services Centers leds
av Global F&A Operations, en global, funktionell organisation som sträcker
sig över flertalet juridiska företag. Organisationen kan därmed beskrivas som
virtuell. De funktioner som administreras inom Ericssons Shared Services
Centers är ett resultat av ett samarbete mellan koncernledningsfunktioner-
na HR, Sourcing och Finans. (Ericsson, 2005-02-02)

Linjeorganisationens krav på finansfunktionen, Group Function Finance,
innefattar bland annat att utforma effektiva verktyg och system för all intern
och extern rapportering inom finansområdet. Funktionen skall även sätta di-
rektiv och vägledning för att standardisera Ericssons arbete på global nivå.
Vidare skall funktionen leda förbättringsprojekt och uppföljning av de fi-
nansiella prestationerna för de olika enheterna i Ericsson (Ericsson, 2005f).
Ett av de förbättringsprojekt som leds av GF Finance (program sponsor) är
Global F&A Transformation program. Programmet ingår som en del i Eric-
ssons övergripande finansiella strategi. Inom programment drivs projekt för
att etablera Shared Services Centers som skall stödja Ericssons affärsverk-
samhet. (Ericsson, 2005g)

4.1 OPEX Financial Control och linjeorganisationen

Nedan följer en beskrivning av OPEX Financial Controls verksamhet och
de verksamheter gruppen stöder, med fokus på de affärsenheter som har
representerats av våra respondenter.

4.1.1 Finansiell controlling

OPEX Financial Control är en enhet om 16 finansiella controllers vilka har
till uppgift att bistå ekonomiskt ansvariga chefer, linjechefer, med uppföljn-
ing av omkostnader. Affärsenheterna använder kostnadsställen och internor-
drar (projektnummer/kostnadsobjekt som Ericsson utnyttjar för adminis-
trativa projekt) i sin redovisning av de operativa omkostnaderna. OPEX
finansiella controllers arbetsuppgifter omfattar bland annat förberedelser av
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prognoser och standardrapporter för kostnadsställen och internordrar samt
att säkerställa kvaliteten i dessa. Till arbetsuppgifterna hör även att korrig-
era felaktigt konterade och bokade fakturor samt att hantera reserver. Det
tillkommer även ytterligare arbetsuppgifter och uppdrag (Ericsson, 2004-09-
16). Den verksamhet som idag kallas OPEX Financial Control kan härledas
till en verksamhet bildad 1998 inom den affärsenhet som då var störst, GSM.
Omkring år 2003/2004 antog verksamheten sin nuvarande form och ingår nu
i SSC Stockholm. OPEX Financial Control rapporterar till General Account-
ing and Closing, en enhet som arbetar med sammanställning av redovisnings-
data för finansiella rapporter.

OPEX Financial Control säljer internt sina tjänster till bolag inom kon-
cernen. Arbetet regleras genom att ett serviceavtal upprättas mellan parter-
na. Avtalet styr exempelvis vilken typ av hjälp en chef kan få från SSC
samt vilka krav som ställs på motparten för att OPEX Financial Controls
verksamhet skall kunna bedrivas.

4.1.2 Verksamheter som stöds av OPEX Financial Control

OPEX Financial Control arbetar mot bland annat följande affärsenheter:
BUAC (Business Unit Access), BUSY (Business Unit Systems) samt BUGS
(Business Unit Global Services). De två första affärsenheterna är produktion-
sinriktade och har fabriker knutna till verksamheten. Verksamheten inom den
sistnämnda är däremot serviceinriktad.

BUGS är en av Ericssons totalt sex affärsenheter och har till uppgift att
erbjuda operatörer ett utbud av konsult-, integrations-, drift- och kundstöds-
tjänster för en stor del av deras nätverksamhet (Ericsson årsredovisning,
2004, sid 92). BUSY är innovatör och ägare av produkter för kommunika-
tionssystem och lösningar för operatörer. Enheten fokuserar på nätverk och
service och har det övergripande ansvaret för Ericssons end-to-end erbjudan-
den (Ericsson, 2005e). End-to-end erbjudanden, eller nyckelfärdiga lösningar,
innebär att Ericsson står för den totala lösningen av design, produktion och
leverans i ett uppdrag.

OPEX Financial Control bistår även linjechefer inom Group Functions,
exempelvis Group Function IT Management, samt övriga staber (på bo-
lagsnivå) inom Ericsson AB, såsom säkerhetsavdelningen och internkommu-
nikationen. OPEX Financial Control stödjer även den egna organisationen
SSC Stockholm. (Ericsson, 2004-09-16)
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4.2 Our ways of working

I en broschyr, Our ways of working, framtagen för distribution till anställda
i företaget, beskrivs Ericssons värderingar och principer samt hur företaget
skall stärkas. Här nedan presenteras kortfattat valda delar ur denna broschyr,
med fokus på värderingar och operationella mål (se figur 5). Vi väljer att
fokusera på och förklara enbart utvalda delar av de figurer som presenteras.
Detta syftar till att förtydliga de strategiska beslut och orsaker som kan ligga
till grund för förändringar som testas genom pilotprojektet.

Figur 5: Illustration av ”Our way to success”.

4.3 Värderingar och ”know your numbers”

Professionalism, respekt och uthållighet är de ledord som används när värd-
eringarna skall förmedlas och förklaras. Det är starka termer och det sistnäm-
nda, uthållighet, kan förklaras med ”att hålla sig till uppdraget” och används
ofta som försäkran för succé. Professionalism skall få de anställda att växa
och att vara professionell innebär bland annat att kunna ta objektiva beslut
som är effektiva och gynnsamma för företaget. För att kunna fatta objektiva
beslut är kunskap viktigt. Svanberg beskriver detta på följande sätt:
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Our business will always work more effectively when 1000 peo-
ple know 10 numbers than when 10 people know 1000 numbers.
Sharing information creates an open culture and reduces politics.
It allows more people to make more objective decisions. Details
matter, so know you numbers, and know the facts. (Ericsson,
2004, sid 10)

Det myntade uttrycket ”know your numbers” syftar således till att inspir-
era samtliga anställda till att ta ett eget finansiellt ansvar. Det är viktigt att
kunna siffrorna för den egna verksamheten samt att övergripande kunna re-
dogöra för koncernens siffror. Ett antal nyckeltal har inom vissa affärsenheter
arbetats fram för att ur ett finansiellt perspektiv omsätta uttrycket till att
vara något reellt och hanterbart. Ett exempel är hämtat från affärsenheten
BUSY (Se bilaga 10.6: ”Know your numbers” (BUSY)). Nyckeltalen som
används (i MSEK) har tre tidsperspektiv (ackumulerat utfall, innevarande
kvartal och helår). Exempel på nyckeltal är bokförda ordrar, nettoförsäljn-
ing, bruttomarginal och R&D. I intervjuavsnittet nedan redogörs för våra
respondenters tolkningar av uttrycket ”know your numbers” (se bilaga 10.4:
Referat från intervjuer).

4.4 Operational excellence

I slutet av år 2004 formades Group Function Operational Excellence som
skall föra ut de operationella målen i företaget. Arbetet med de operationella
målen benämns Operational Excellence och leds av Joakim Westh. (Ericsson,
2005h)

Operational Excellence syftar till att få Ericsson till ett tajt, strömlinje-
format och effektivt företag i ledande position genom att arbetet sker på ett
enkelt och smart sätt. Operational Excellence kan beskrivas som en trappa
där målet är att vara marknadsledande (se figur 6) (Ericsson, 2005j). Det
första steget i trappan skall ge företaget en enklare organisation med tydliga
mål. Medarbetarna skall tydligt kunna identifiera sina ansvarsområden och
veta vad de skall uppnå. Nästa steg innebär att värdera alla arbetsprocesser
utifrån effektivitet och relevans, att få dem raka och enkla.
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Figur 6: Operational Excellence

Joakim Westh intervjuades i juni 2005 (Ericsson, 2005k) om sitt arbete
med Operational Excellence av Ericssons interna tidning Contact och vi
fann vissa delar av intervjun intressanta nog att återge. Artikeln är skriven
på engelska och utdraget från intervjun är således vår egen översättning till
svenska.

Westh uppger bland annat att Ericsson inte behöver arbeta på ett svårt
och komplext sätt, trots att företaget verkar i en komplicerad industri med
många olika teknologier. Han anser snarare att ett enklare arbetssätt har en
positiv effekt på företaget, resultatmässigt och vad gäller arbetsförhållande-
na.

På frågan om huruvida motivationen till att hitta ytterligare effektivitet i
det dagliga arbetet har sjunkit till följd av att Ericssons finanser nu ser bättre
ut, svarar Westh: - Ja, men det är ganska typiskt för ett företag som har gått
från ett extremt negativt resultat till ett positivt. Personer i organisationen
är lättade över att vi har gått igenom krisen och är inte riktigt motiverade
till att arbeta mer med effektivitetsförbättringar. Det är här jag tror att
min enhet kan spela en stor roll, att stödja och motivera så att fokuserin-
gen på detta försvinner. Vidare ställs frågan om hur de interna stödsyste-
men fungerar och stödjer arbetsprocesserna. Westh kommenterar detta med
att problemet är att företaget använder tekniskt avancerade administrativa
supportsystem men som inte är användarvänliga nog. West menar att det
är svårt att lära sig systemen om man bara använder dem sporadiskt för
tidrapportering och inköp. Vidare förklarar han att företaget arbetar med
att förbättra systemanvändningen.

Westh medger att det finns en risk i att operational excellence blir ett
uttryck många talar om men få kan leva upp till. Han tillägger dock att alla
bör kunna ta till sig tanken med att arbeta enkelt och smart och att detta
redan skett på flera platser i organisationen, med goda resultat.
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4.5 Pilotprojektet

Följande presentation av det pågående pilotprojektet utgår ifrån en intervju
med projektledaren från SSC samt diskussioner med Monica Klasmark.

Implementeringen av ett nytt koncept är ett led i arbetet mot en stan-
dardorganisation med tydligt definierade processer. Konceptet innebär att
linjechefen tar ett större finansiellt ansvar, följer upp och analyserar sina eg-
na omkostnader. Till sin hjälp har cheferna ett nytt systemverktyg benämnt
P50, vilket används för analys och tolkning av data som ingår i företagets
datalager (business warehouse) och som hämtar rapporter från andra system,
bland annat HR, för sammanställning. P50 är en reviderad version av den
befintliga rapportgeneratorn P22. Pilotprojektet pågår mellan september och
december 2005, en relativt kort tid med hänsyn till dess omfattning, därefter
utvärderas piloten och beslut tas i januari 2006 om huruvida implementering
i hela koncernen skall ske eller ej.

I pilotprojektet ingår enheterna: GMDM (Global Master Data Manage-
ment), PA (Personal Administration) Service, Group Function IT Manage-
ment, BUGS (vissa delar av verksamheten) samt ett fåtal linjechefer inom
R&D. OPEX Financial Control stödjer i normalfallet samtliga enheter, föru-
tom R&D. Under pilotprojektet är det meningen att R&D också stödjs av
OPEX Financial Control för kostnadsställe- och internorderrelaterade frågor.
Pilotprojektet genomförs idag även inom Ericsson i Italien.

Ett antal linjechefer, ofta på höga positioner, har utsätts till s.k. ”drivers”
för projektet och har informerats om projektets syfte och koncept via Monica
Klasmark och projekledaren för SSC Stockholm. Dessa drivers har sedan
burit ansvaret att vidarebefordra nödvändig information till linjecheferna i
respektive enhet.

Här följer en beskrivning av hur de berörda parternas (linjechefer, OPEX
Financial Control och SSC Stockholm) samarbete ser ut idag och hur det
eventuellt kommer att förändras.

I dagsläget mottar linjecheferna en månatlig rapport med information
om kostnaderna per enhet via email, från SSC. Därefter sker en kommu-
nikation mellan linjecheferna och lokala controllers (OPEX Financial Con-
trol och/eller egna controllers) där frågor om mer detaljerad information tas
upp. Ett syfte med konceptet är att finansiell controlling skall samlas under
SSC verksamheten. Det nya konceptet innebär att den automatiska rappor-
teringen från SSC upphör och att linjechefen själv blir ansvarig för finansiell
planering och uppföljning av hans/hennes kostnadsställen och internordrar.
Serviceavtalet (se 4.1.1) omarbetas för att ligga i linje med den ändrade
formen av stödfunktion från OPEX Financial Control och de nya kraven
på linjecheferna. Avtalet har utarbetats genom ett samarbete mellan SSC i
Holland, Spanien och Stockholm. Servicen från SSC blir standardiserad och
den direkta kommunikationen mellan linjecheferna och lokala controllers vad
gäller framtagning av kostnadsställe- och internorderrapporter upphör. Lin-
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jechefernas frågor rörande innehållet i Self-Service konceptet kommer istället
att slussas från en helpdesk, benämnd contact center, på ett shared services
center till OPEX finansiella controllers.
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5 Intervjuer

Materialet från intervjuerna presenteras i detta kapitel under ett antal un-
derrubriker vilka i stort sett korrelerar med intervjumallens indelning av frå-
gor. Ett antal representativa citat uppdelade på linjechefer och controllers
har valts ut under respektive rubrik. Samtliga intervjuer finns även att läsa i
bilaga 10.4.

5.1 Resonemang kring risk och osäkerhet

Begreppen risk och osäkerhet beskrevs av respondenterna genom generella
associationer och med hänsyn till olika sammanhang. Begreppen kopplades
sedan till nuvarande arbetsuppgifter och hanteringen av situationer präglade
av risk och osäkerhet.

Linjechefer

Det är högst påtagligt just nu eftersom vi befinner oss i en
förändringsprocess. De senaste tio åren har egentligen präglats
av förändringar på Ericsson. Då infinner sig osäkerhet och risker
som vi har fått lära oss att leva med... Förändring på Ericsson
upplevs som hot av många. Människor har behov av trygghet
och stabilitet... Man måste arbeta med beteenden och undersöka
varför människor upplever förändringar som hot.

Risk och osäkerhet är något vi lever med i hela vår verk-
samhet. Vi har inte facit i hand förrän efteråt.

Det kan vara osäkra perioder, Ericsson har gått igenom peri-
oder av osäkerhet då man inte vet hur det ska gå, man är osäker
och orolig.

De människor som beslutar om förändring gör det under lång
tid och informerar sedan den breda massan med en enda power-
point presentation. Alla förväntas sedan befinna sig på samma
nivå. Själv hanterar jag osäkerhet genom att försöka hålla mig
välinformerad och involverad... Det fungerar dock inte alltid,
speciellt när man hamnar vid sidan om en förändring. Som medar-
betare är det inte så lätt att hålla sig informerad eftersom före-
taget inte alltid släpper information i den omfattning som förvän-
tas.

Det gäller helt enkelt att skaffa information och att kommu-
nicera åt alla håll kring det hela... Att hantera osäkerhet är en
del i en chefs jobb, vilken nivå man än är på.
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Förhållandet till min OPEX controller känns däremot inte
som något problem eller osäkerhetsfaktor. Jag vet att hon ställer
upp när jag ropar på hjälp.

Angående det nya konceptet P50 finns en risk i att jag inte
hinner sätta mig in i det och att osäkerheten blir större än förut.
Men jag måste utgå ifrån att det här ska göra osäkerheten min-
dre... I det här fallet skulle jag säga att det syftar till att förtydli-
ga och förenkla, så det borde leda till mindre risk och osäkerhet,
om det går så bra som man tror.

Controllers

Efter centraliseringar och neddragningar har genomsnittsåldern
ökat då de yngre friska vindarna har fått lämna företaget. Många
av de äldre har nog svårare för att anpassa sig till förändringar,
nya system... Osäkerheten kring projektet är stor och ingen har
facit i handen.

Har man arbetat ett antal år inom Ericsson vet man att man
har en omorganisering var och vartannat år där processer och
arbetsförhållanden förändras... Så vi har en ganska stor osäkerhet
beträffande hur våra arbetsuppgifter kommer att se ut om ett till
två år. Jag tycker det är roligt med förändringsarbeten, det är en
stor del av mitt arbete.

En risk framöver skulle kunna vara att arbetet blir monotont
då linjechefer själva ska gå in och göra mycket av jobbet, att vi
blir nischade, mot idag då vi arbetar vidare och bredare och inte
är så låsta vid det man gör.

En viss osäkerhet har man ju alltid, men när det gäller ett
nytt arbetssätt eller en ny inriktning på sitt jobb känner man att
man behöver extra information.

Jag tror inte att linjecheferna har förstått att efter bokslutet
ska de själva ta ut rapporter etc. Flera linjechefer har dessutom
inte gått den utbildning som har erbjudits.

När det gäller utrullningen av P50 är risken att cheferna inte
kommer att göra något om det inte trycks på ovanifrån. Det
riskerar att bli ett ”non-event”.

En risk skulle vara att man gör en riktigt dålig affär för Eric-
sson eller att man rapporterar fel siffror till marknaden. Risk är
ett alldeles för starkt ord för att kopplas till det nya konceptet.
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Vi är lite bortskämda med riskbegreppet. Få personer tar
verkliga risker i företaget, det är egentligen endast på koncern-
nivå som risker tas. För företaget är risken som störst ur ett
marknadsperspektiv med en felinvestering och att därmed inte
uppfylla avkastningskraven.

Sedan finns ett individuellt perspektiv, att vi tvingas säga
upp anställda till följd av en felinvestering.

Risk låter farligare än osäkerhet och förknippas mer med att
bli av med jobbet.

5.2 Nuvarande arbetssituation och ansvarsrollen

Respondenterna tillfrågades om hur arbetet i sin nuvarande form upplevdes
och om det kunde förbättras, om ansvarsrollsfördelningar fungerar eller hu-
ruvida ett engagemang utanför ordinarie arbetsuppgifter ansågs nödvändigt.
Controllers tillfrågades även om vilket finansiellt ansvar en linjechef bör ha.

Linjechefer

Vad som händer med chefsrollerna på Ericsson är att mån-
ga supporterroller har försvunnit och man förväntas ta hand om
en hel del själv, som man inte gjorde innan, exempelvis Human
Resource- och finansfrågor. Chefen blir något av en tusenkonst-
när som ska kunna lite av varje istället för att vara riktigt bra på
något specifikt.

Cheferna på Ericsson blir mer och mer lika. Kraven blir sam-
tidigt fler och fler. Förr räckte det med att man kunde ”pusha på”
och få saker och ting gjorda. Nu ska vi vara bra ledare, ha koll
på detaljerna, ”know our numbers”, vi ska nog egentligen kunna
företagets strategier utan och innan... Jag kan inte säga att det
har blivit svårare att vara chef, för det kan jag inte gradera, men
det har uppstått krav ur flera dimensioner... Vad som är svårt i
den nuvarande arbetssituationen är att få tiden att räcka till för
att tänka på morgondagen.

Snart når vi en mättnadsnivå vad gäller mängden administra-
tiva uppgifter för cheferna. Man kan inte begära att cheferna skall
vara ”rena” chefer och arbeta med kärnverksamheten samtidigt
som de skall vara ute och träffa kunder och säkerställa att allt
görs och hur det görs. Det gäller att hitta en balans, men idag
känner jag att vi trycker fram båda delarna samtidigt. Man skall
som chef ta hand om det administrativa men även vara operativ
och förstå vad som händer.
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Controllers

Jag tar dagligen initiativ till att lösa vissa situationer som
kanske inte står i min arbetsbeskrivning men som jag har kun-
skap om. När jag sitter ute i verksamheten får jag ofta frågor
om allt möjligt och ställer då upp, så länge jag har tillgång till
information och kunskap i frågan.

Jag föredrar att sitta ute i verksamheten, då jag får möjlighet
att se samband mellan affärsbeslut och siffror och blir inte lika
isolerad i min ”ekonomivärld”. Kvaliteten i supporten kan bli li-
dande om jag enbart sitter på mitt kontor.

Det nuvarande arbetssättet skulle kunna förbättras genom
att linjechefer får en beskrivning av vad ett ansvar för ett kost-
nadsställe innebär. Idag är det inte självklart för alla chefer att
de ska göra prognoser etc. Att underlätta för linjechefer under-
lättar för controllers. Nu är vi på väg i den här riktningen tack
vare ”know your numbers”.

Servicenivån ut mot de olika enheterna är så olika att det
skapar problem. Arbetsbördan ökar hela tiden och för att vissa
anställda inte skall tvingas arbeta så mycket att de till slut går in
i väggen måste servicenivån förändras. Situationen är ohållbar.

En linjechef har så att säga olika roller men för den egna linjen
och de anställda har de ett ansvar att hushålla med resurserna på
bästa sätt, sunt förnuft... Största uppgiften för dem är dock att
bibehålla kompetensen hos de anställda och se till att de har en
lämplig kompetensutveckling. Detta då personalen står för den
största kostnaden.

Som ekonom kan man tycka att det är självklart att man ska
veta var saker och ting konteras, att man får in rätt intäkter och
kostnader etc. Det är inte alltid så självklart för en linjechef som
kanske anser att han/hon bara bör titta på sitt kostnadsställe,
om ens det. De tycker att controllern ”vet bättre” och förstår vad
som står där. Idag går det ut en mailrapport till linjecheferna, så
ansvaret idag ligger i att ta kontakt med sin controller om det
är något man inte förstår. Jag tycker att linjechefens ansvar är
stort. De ska veta vad som köps in, vad som attesteras eller ta
reda på det med hjälp av en controller, etc.
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5.3 ”Know your numbers”

Ett citat från en ledare kan uppfattas på olika sätt och medarbetarna kan
därmed ha skilda tolkningar av dess innebörd. Under intervjun fick respon-
denterna därför ge sin egen tolkning av det av Svanberg myntade uttrycket
”know your numbers”.

Linjechefer

Uttrycket ”know your numbers” betyder för mig ”understand
the details of your responsibility”, dvs. inte enbart det finansiella
utan även att du förstår vad du är tillsatt att leda. Hur du styr
och hur du säkerställer kvaliteten genom att ha koll på detaljer,
inte bara sväva över det mesta. Personligen vill jag ha ordning
och reda och koll på mina siffor, även om min ekonomi inte är
en stor apparat. Mycket är standardkostnader och väldigt lite
förändras eller sticker ut.

Man skall som chef veta vilka finansiella ansvar och möj-
ligheter man har... Att veta vad som är mitt ansvar, vad som
påverkar vad när jag gör vissa saker, var kostnader hör hemma
och var de dyker upp i resultaträkningen... Du måste ganska högt
upp i hierarkin för att känna att du har en tillräckligt stor verk-
samhet att påverka... Men i min position idag, i en enhet med
bara ett kostnadsställe, blir engagemanget ganska lågt. Jag tittar
igenom och gör mina prognoser, men påverkansgraden är liten.

För den egna verksamheten skall du veta hur många personer
vi är, dvs. antal... I det stora hela bör man veta hur stort Ericsson
är, vilka marknader vi har, veta en del nyckeltal om Ericsson.
Som linjechef bör man ju veta vad man kostar, gärna uppdelat
på ett antal huvudrubriker: personal, resor etc. Det finns även
ett ansvar att signalera om något avviker i prognoser och göra
något åt det.

Det finns naturligtvis lite statistik som kan vara trevlig att
kunna, exempelvis hur många miljarder vi har sålt för, vad vår
marginal är osv. Men jag lägger stor vikt vid ”your numbers”.
Man ska kunna siffrorna för sin verksamhet.

Controllers

Cheferna som har det finansiella ansvaret skall veta vad det
är för siffror och vad som ligger bakom dem. Det kan ses som en
självklarhet, men det är det inte alltid.
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Var och en skall kunna ta ansvar för sina kostnader... Det
är lite synd att det inte trycks på mer uppifrån, ända uppifrån
koncernnivån även om det är många led ner i organisationen. De
ska veta vad det är de rapporterar.

Bokstavligt sett är det självklart för en ekonom att man ska
”veta sina nummer”, men vad innebär det? Ska chefen veta att
slutsiffran i kolumnen är 100 eller även vad den består av? Det
beror på nivån. Chefen ska veta hur kostnadsstället mår. Har
man 50 kostnadsställen under sig ska man inte behöva ha koll på
alla, utan på den högsta och på en grövre nivå.

Som linjechef skall du definitivt veta de siffror som du följs
upp på. Går nyckeltalen över eller under budget? Om de går över
skall jag kunna motivera varför.

Det finns många bottnar i ”know your numbers”. Dels har vi
i arbetsgruppen byggt en modell för vad det är ur ett finansiellt
perspektiv och som sedan skickats ut till alla staber. Det är en
”slide” med olika nyckeltal i olika tidsperspektiv och om den an-
vänds av alla så är det lätt att jämföra siffrorna mellan enheterna.
I mitt perspektiv är det dock så mycket mer. Det innebär att ha
koll på läget. Vi skall kunna ringa upp en chef och fråga om exem-
pelvis ”runrate”, antal anställda, och få svar direkt. Sedan måste
informationen stå i relation till vad det kostar att ta fram det,
det får inte bli alltför detaljerat på en alltför låg nivå. Allt måste
stå i balans mellan enhetens storlek och vilken information som
efterfrågas, det går inte heller att alla har koll på allt.

Databasen för HR är inte uppdaterad. Jag tror inte att antal
anställda ingår i det nya konceptet. Det är någon annan som tar
hand om anställda. Det är inte bra eftersom det är den störs-
ta kostnadsdrivaren vi har... Det gäller att ha bra processer för
att ha koll på dem. HR har främst varit intresserade av chefs-
rekrytering och kompetensutveckling av anställda, men de har
aldrig räknat antal anställda. Det har de ansett vara ekonomens
uppgift och vi har varit snälla och har ställt upp. Men nu har vi
sagt ifrån och gör det inte längre. Det är deras ansvar och nu bör-
jar de närma sig. Då får vi ett verktyg som är enormt starkt när
det gäller en stor del av kostnadsmassan. ”Know your numbers”
borde istället heta ”know your heads”, då skulle vi ha koll på 70
procent av kostnadsmassan. Istället lägger vi nu ner en massa
energi på saker som nycklas fram och tillbaka.
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5.4 Beslutsfattande

Respondenternas förhållande till beslutsfattande samt deras beslutsprocess
diskuterades, huruvida det i samband med processen efterfrågas information
och hur den i så fall bearbetas.

Linjechefer

Jag utgår ifrån fakta och försöker stänga av känslor då jag
fattar beslut. Jag försöker tränga förbi ”tyckandefasen” och job-
ba med fakta. Det är svårt ibland eftersom folk ofta har starka
åsikter. Man får gå ett varv till och försöka förstå vad dessa åsik-
ter bygger på. Det är viktigt med bollplank, exempelvis kollegor
och ledningsteam, då man ska fatta beslut.

Det måste kännas rätt i magen, precis som i huvudet. Man
ska gärna ”sova på saken” inför riktigt viktiga beslut. Det händer
något, en process, när man får tid att bearbeta saker. Ibland tar
beslutsprocesser för lång tid, så pass lång tid att beslutet blir
felaktigt per definition, det kommer helt enkelt för sent.

Jag vill vara insatt innan jag tar ett beslut. Om någon vill
att jag skall ta ett beslut vill jag att de förbereder mig.

Man måste hantera rättvisa och förväntningar när det gäller
personalfrågor... Man måste vara konsekvent och rättvis.

Controllers

Jag fattar många beslut dagligen. Saker som rör fakturor fat-
tar jag beslut om utan att fråga linjecheferna, då de inte har den
kunskap som behövs för att svara.

Även om jag arbetar som projektledare (för andra projekt,
ej för P50 Self-Service, red.) är jag inte den person som i ett
projekt fattar avgörande beslut, vad jag kan göra är att lämna
rekommendationer i frågor till styrgruppen. Tar man fram ett
förslag till en förändring gäller det att ta reda på vad som är bra
och vad som är dåligt och hur förändringen slår i organisationen
innan det förslaget förankras.

Jag bereder finansiella beslut och sedan tas besluten i en led-
ningsgrupp. Oftast lämnar jag en rekommendation i ett ärende.
Rekommendationen formar jag utifrån min detaljkunskap och er-
farenhet inom ämnet som gör att jag kan beräkna saker som de
andra inte har tid till.
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5.5 Informationshantering och nätverk

Ur informationssynpunkt är nätverk viktiga eftersom de kan utgöra primära
informationskanaler. Med hänsyn till detta ombads respondenterna beskriva
sina nätverk och hur de utnyttjar dem. Respondenterna beskrev även vilken
typ av information som efterfrågas och varifrån den hämtas.

Linjechefer

Ericsson har en stark nätverkstradition och vi är dåliga på
att respektera de formella strukturerna och hierarkierna. Man
uppmuntrar ett aktivt nätverksbyggande och att folk utnyttjar
sin sociala kompetens när man vill ha något gjort. Ett problem
jag kan uppleva när det gäller förändringsarbeten är att när man
sitter på ett huvudkontor är det svårt att veta huruvida man
verkligen når ut längst ut i organisationen eller inte. Det är så
långt ut saker verkligen händer.

Man bygger ständigt nätverk på Ericsson och företaget skulle
stanna utan sina nätverk.

Jag har ett stort nätverk eftersom jag har jobbat så länge
inom företaget... Sedan har jag ju privata nätverk som jag hämtar
kompetens från.

Jag har ett brett nätverk av människor, vilket är viktigt för
att få saker gjorda.

Controllers

Information hämtas hos den som känns mest insatt i en fråga.
Här är det en fördel med att sitta nära sina kollegor då man lätt
kan springa över och fråga.

Mycket av arbetet går ut på att skaffa sig nätverk (officiel-
la och inofficiella) för att arbetet skall fungera ordentligt. I de
neddragningsprocesser som Ericsson genomgått har ju en del av
dessa nätverk försvunnit och man måste då bygga upp nya.

Vi har ett formellt nätverk som utgörs av mina kollegor som
jag arbetar med, sedan har jag ett nätverk uppåt där jag har
vissa personer som jag kan föra diskussioner med. Därefter har
jag kontakter på några andra enheter med personer som sitter
i vad som motsvarar min roll. Det är framförallt bra då vi kan
jämföra utvecklingen mellan områden.
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5.6 Medvetenhet om konceptet (P50 Self-Service)

Medvetenhet om konceptet berör den kunskap som respondenterna har om
det under hösten 2005 pågående pilotprojektet. Hur pass informerade de är
och om de har ansett informationen tillfredsställande.

Linjechefer

Jag har erfarenhet av förändringsarbete och vet hur pass lång
tid det tar att implementera och att sedan få folk att börja an-
vända ett nytt system.

Jag har nog fått tillräcklig information men jag har inte haft
tid att ta den till mig. Men när jag väl sätter mig ner kommer
det inte att vara något problem eftersom jag har jobbat med det
här länge själv... Några meter härifrån sitter en expert på just
det där, så det är lugnt. Jag missade utbildningen men jag vet
vad som gäller.

Jag skulle ha gått kursen och de var på mig hela tiden angående
den. Jag var ute och reste och hade en hel del andra saker att
göra så jag fick lite skäll. Jag vet inte vad konceptet innebär. De
kan ha försökt kalla mig till ett möte för att ge en presentation,
men den enda information jag har fått är att jag skulle delta i
kursen. Det krävs nästan att min chef skulle ha sagt att det här
är något som du bör titta på eller göra, men jag kan ha missat det
här och tänkt att det är ytterligare något administrativt, internt.

Om någon skulle fråga mig om P50 idag skulle jag inte kunna
svara. Det är möjligt att jag har fått någon information om det.
Jag kan inte påminna mig om att jag har gått utbildningskursen
(Respondenten ingår ej i pilotprojektet, red.).

Controllers

Vi har möten varje vecka om projektet där problem tas upp
och frågor reds ut. Vi skriker efter mer information men ingen
kan ge oss tillfredsställande information, då det är ett pilotpro-
jekt och informationen inte finns att ge. Vi har fått ramarna, ett
serviceavtal, men det är inte alltid lätt att överföra den skriften
till verkligheten.
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Informationen har inte gått ut till organisationen i den ut-
sträckning det har behövts. För min del så har jag inte känt att
jag har behövt mer information än den jag har fått. Jag väntar
på nästa steg för piloten. Det här projektet styrs uppifrån, vi up-
plever att projektet är förankrat hos MU:n men inte hos oss eller
EAB. Hos linjecheferna är det överhuvudtaget inte förankrat. Vi
har system som inte fungerar och processer som ingen har tittat
på. Ändå skall det genomföras.

Jag får hävda att jag har fått mycket bra information. Vi
har ingått i pilotprojektet och har fått en genomgång av ser-
viceavtalet, vad vi ska göra och inte göra. Jag har nog fått den
information som finns kommunicerad, sedan kan det finnas annan
information som inte är uttryckt i organisationen.

5.7 Controllers förväntningar på linjechefer

Hur linjechefernas ansvar för kostnadsställen bör se ut i framtiden diskuter-
ades samt hur deras kompetens på området bedöms vara.

Controllers

Lika självklart som att man skall kunna ta hand om sin pri-
vatekonomi, lika självklart är det för mig att en chef skall ha
ett intresse för sina siffror. När uttrycket ”know your numbers”
myntades fick nog alla ett uppvaknande... De skall även kunna
göra en budgetuppföljning. Om något går fel skall de veta vil-
ka åtgärder som bör vidtas. Kompetensen hos cheferna ser olika
ut. Vissa har ett intresse för sina siffror och har koll på varenda
faktura, medan andra inte förstår innebörden av ordet konto.

Det är blandat, väldigt blandat.

Jag tror att kompetensen inom vår organisation är väldigt
hög, många är ekonomer eller har länge jobbat med ekonomi.
Hos de övriga finns dessutom ett intresse för att lära sig.

Vi har sparkat 50 procent av ekonomerna, 60 procent av per-
sonalen inom HR. Ingen har talat om för linjecheferna att de
skall ta över arbetsuppgifter från HR och controllers. Personalen
har tagits bort men arbetsuppgifterna finns kvar. Cheferna har
inte tagit ansvar, men det beror på att ingen har informerat dem
om detta. Ett stort glapp finns mellan vad som kan göras och
vad som förväntas. Jag tror att de flesta har bra kompetens. Ar-
betsbelastningen är hög och det sker ingen nyanställning. Får
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linjecheferna inget uppföljningskrav på sig uppifrån finns det in-
gen anledning till att gå in i systemet. Villigheten att använda
det finns kanske inte eftersom det finns så mycket annat att läg-
ga tiden på... Tidigare var linjechefen specialist inom sitt område
och ledde gruppen i arbetet. Idag blir hans roll mer administrativ,
en arbetsledare bland annat genom att SOX-kontroller kommer
till, HR- och controllerarbete, etc. Det blir mindre tid till att
engagera sig i gruppens arbete.

Hur svårt kan det vara med den finansiella uppföljningen, att
räkna ut vad kostnaden är? Det handlar ju om människor på hög
akademisk nivå. Så man kan förvänta sig att de skall klara av en
linjeuppföljning. Engagemanget är däremot i många fall mycket
lågt. Deras kompetensproblem ligger istället i att komma åt IT-
systemen, att ta sig in och att ta sig tid. ... att det måste vara
enkelt. Man klickar på en länk och då finns allting där. Man ska
inte behöva logga in, skriva in sitt kostnadsställenummer som är
12-siffrigt etc.

5.8 Förväntningar på konceptet, för- och nackdelar

Här framställs de olika parternas förväntningar och attityder till det nya
konceptet samt vilka för- och nackdelar som kunde identifieras.

Linjechefer

Nackdelen är att det tar tid. Fördelen är att jag inte blir
beroende. Om min OPEX-controller har gått för dagen finns tryg-
gheten i att jag kan ta fram rapporter och dylikt själv... Prob-
lemet med utbildningar som denna är att man inte lär sig något
om man inte får använda det på en gång. Jag kommer säkerligen
att ropa på min controller, som i sin tur får visa mig hur jag ska
göra. Om det blir mer att göra för min del ser jag inte som något
problem, man kan alltid anpassa sig och omprioriteringar sker
automatiskt.

Det ska hjälpa mig vid budget och uppföljning så att det blir
lättare. Framförallt skall vi göra lika. Var och en skall klara sig
själv men ha tillgång till bra material. Jag oroar mig däremot för
hur systemet skall fungera. Hittills har det aldrig fungerat bra
och det skulle då förvåna mig om det här gör det. Jag tror att
det är väldigt viktigt att man går ut med information om detta,
att exempelvis Kalle Sundström går ut, att man binder upp.
Han bör säga att det är det här linjecheferna skall göra, annars
kommer de inte att göra det. De kommer att anställa assistenter
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och konsulter och det skulle vi ju inte ha. Jag ser egentligen inte
några nackdelar i sak med det här. Men det är genomförandet
som är så viktigt. För om vi inte gör det här nu blir det ännu
en sak som är genomförd ”halvt om halvt”. Man tycker att man
har varit smart som har tagit beslut, men det är verkställandet
som är det viktiga. De måste gå före och visa att så här skall
ni göra. Sedan måste de visa att de inte accepterar beteenden
som faller utanför, olydnad alltså. Man måste stå och informera
mycket mycket mer än vad man tror, om och om igen.

Jag inser att det är något vi inte kommer undan. Det var
bekvämare förr då det fanns en ekonom som gjorde allt sådant.
Det känns lite besvärligt, men det är bara att göra det. Det är
alltid jobbigt att förändra sig men jag tror att det kommer att bli
jättebra. Det gäller bara att anpassa sig. Det är nog bra, så jag
är positiv till det... En nackdel är att förr fanns det en ekonom
som gjorde det åt en och man kunde göra annat, nu måste jag
sätta mig in i det själv... Det är vettigt att man har koll på
sina kostnader, men man kan fråga sig hur pass meningsfullt det
är. Det är så lite man egentligen påverkar... Då kan man undra
hur stor anledning det är att lägga ner tid på det, speciellt för
enhetschefer under mig... Om det dyker upp fel har man större
möjlighet att upptäcka det om man själv följer upp kostnaderna.

I och med att man trycker på ytterligare en sak som vi lin-
jechefer måste göra kommer det att ta tid från någonting annat.
Teoretiskt sett är det helt rätt, men praktiskt sett är det andra
saker som får stryk. De måste nästan bestämma vad det är vi i så
fall inte skall göra, istället för att varje chef själv skall bestämma
det. Många chefer tar på sig mer och mer saker ända tills de inte
orkar mer. Andra chefer väljer ut det som känns viktigast och
väljer ofta rätt.

Controllers

En fördel är att linjecheferna tvingas till att förstå vad det här
handlar om, vetskapen om siffror och vad det innebär... Nackde-
len är att vi inte kommer att sitta kvar ute på enheterna. Om
jag ska överdriva känns det som att vi skall sitta i en helpdesk
och ta emot samtal ifrån hela världen. Det jobb vi gör idag skall
vi göra per telefon och till tusentals fler. Det känns inte kul.

Fördelen med det här konceptet och med ”know your num-
bers” är att när du får ner det på en låg nivå, den information
som de verkligen påverkar, då får du en självsanering i systemet.
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Nu tittar ingen förrän det är riktigt fel och då blir det en stor
utredning. Den stora fördelen är nog att man kommer ifrån det
månatliga. Man kan inte gå in en gång i månaden, utan man bör
gå in varje dag och titta på sitt kostnadsställe... Nackdelen är
att om någon exempelvis går på föräldraledighet i fyra månader
är hela prognosen förstörd. Det omvända händer om någon kom-
mer tillbaka, vilket man ofta inte vet om. Problemet med ”know
you numbers” när det gäller för små kostnadsställen är att du
inte kan ställa dem till svars för helheten, eftersom en stor del är
personalrelaterade kostnader... Det blir inte så mycket kostnader
kvar att styra över, vad som återstår är utbildningskurser etc.
Uttrycket gäller därför för mig enbart det du kan påverka. Men
jag är rädd för att i samband med det nya konceptet kommer en
massa andra icke påverkbara kostnader att analyseras. Vad du
egentligen bör ha kontroll över är de anställda.

Bygger man sedan ut detta till att innefatta alla områden som
linjecheferna mäts emot blir det riktigt bra... Fördelarna kommer
om det byggs ut och kopplar samman alla bolag. Konsoliderat kan
man se world-wide, dag för dag, vad som händer men basdata
måste vara korrekta. Det krävs idag ganska mycket städning för
att kunna använda informationen. Detta kommer att ta tid.

Jag hoppas att ännu fler börjar arbeta så här. Att kvaliteten
blir bättre och att siffrorna kommer närmare den organisation
som hanterar dem.

Jag tycker att det är positivt men är tveksam till att lin-
jechefer skall vara ekonomer. Det kan bli så att de ber sekreter-
aren eller har en controller som gör det åt dem, de har ju redan
mycket att göra. Deras arbetssätt ändras och blir mer adminis-
trativt, svårt att få dem att ändra sig.

Inom gruppen kan vi få en enhetlighet i hur vi arbetar mot
affärsenheterna, vilket är viktigt om vi skall kunna nå ut till
alla enheter så småningom. Det blir lättare att skapa ”back-upp”
vid sjukdom. Men det är svårt att se hur det kommer att bli i
framtiden.

5.9 Resonemang kring centralisering

Ericssons stålbad och ledningsbytet har förändrat företaget till en stramare
och mer centraliserad organisation. Respondenterna gavs tillfälle att reson-
era kring hur de har påverkats av centraliseringen.
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Linjechefer

Det märks att det är en stramare organisation. Folk sitter
kvar längre på arbetet och man blir inte förvånad om man blir
kallad till ett möte kl. 08.00. Förr ”slösades” det mer, idag krävs
godkännande för fler saker än tidigare... Det enda jag upplevde
som negativt vad gäller OPEX centralisering var det rent fysiska,
att min controller inte satt här dagligen. Jag märkte dock ingen
större skillnad i själva supporten när de för fyra år sedan sam-
lades upp organisatoriskt, förutom det faktum att de fick mer att
göra då de blev färre... Det beror givetvis på hur den personliga
kontakten mellan linjechef och controller ser ut. Om det gäller
två inbundna personer kanske det geografiska avståndet spelar
större roll.

Det är en omställning för framförallt cheferna men jag tror att
det i slutändan är bra. Vi kan inte ha stabs- och supportpersonal
ute på varje enhet. Det är bättre att de arbetar centralt och
kontinuerligt med detta. Det är en beteendefråga för oss chefer
att börja använda dem. Det tar lite längre tid med vissa ärenden,
men hittills har jag inte haft några problem med att komma
fram till exempelvis HR personal. Centralisering i sig tror jag är
bra därför att ju oftare man arbetar med saker desto kunnigare
blir man. Problemet för oss chefer idag är att vi kanske har ett
sjukärende per år att hantera. Vilka rutiner använder jag då? Vi
kan inte bli experter på något vi hanterar så sällan.

Vi har ju sagt upp folk, vilket inte är så roligt, speciellt när
man säger upp fel personer... Vad som är bra är att du får många
saker som är lika, t ex. P50. Vad som inte är bra är om det inte
fungerar. Då blir man så besviken.

Under en rationaliseringsfas behöver man centralisera för att
få kontroll. Nu är det snarare ett Ericsson istället för flera fristående
affärsområden... Det har blivit lättare för alla vänner av ord-
ning... Det är helt logiskt, men kanske mindre roligt för individen.
Förr kunde man hoppa runt inom Ericsson, det fanns en större
frihetsgrad. Nu sitter alla mer eller mindre fast. Ericsson har
blivit ett ’normalare’ företag med en mogen produkt, från att ha
varit en raketprodukt. Vi är idag ett vanligare företag som måste
”gneta’ för att förbättra marginalerna... Vad Ericsson har gjort
de senaste åren har varit en förutsättning för att verkligen hålla
oss på fötter.
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Controllers

Jag tyckte om att sitta ute i verksamheten samtidigt som jag
saknade mina kollegor och det utbyte vi hade. Det kändes bra
att komma tillbaka till kollegorna men det innebär även att vi
har sprungit mellan två hus, med alla praktiska problem som det
kan innebära.

Omorganiseringen har påverkat mig på så sätt att vi ekonomer
har klumpats ihop och det är svårt att vidga sig om man vill flytta
på sig. Detta kan leda till att våra jobb blir mindre eftertraktade.

Det är lättare att ta kontakt med mig i korridoren än att
ringa någon. Man har en relation till chefen och det är svårt
att säga nej, eftersom man upplever att det ingår i den service
vi tillhandahåller. Fördelen med en centralisering är att vi får
ett likartat sätt att arbeta på. Då hänger det inte bara på mig
och det sätt jag har lagt upp arbetet, om jag skulle vara borta.
Samtidigt kan det bli ”torftigt” eftersom man då inte kan göra
saker på sitt sätt, som man tycker fungerar bättre.

Det är roligare att sitta närmare enheten som ekonom och se
vad som händer. Arbetsmässigt är det bättre att sitta tillsam-
mans, dvs. centraliserat, speciellt när systemen förändras. Det är
lättare att vara professionell eftersom det finns fler att fråga. Om
man arbetar decentraliserat måste man ha ett väl fungerande
nätverk.

Ska man effektivisera tror jag på centralisering. Sedan gäller
det att man genomför det på rätt sätt och med rätt system och
rutiner. Det gäller att ha en genomtänkt implementeringsplan
och nu kör de ju pilotprojekt. Det finns dessutom tuffare beslut
som tagits än att rulla ut ett Self-Service koncept.
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6 Analys, resultat och tolkning

Analysen syftar till att besvara uppsatsens problemformulering om huruvida
kartlagda förväntningar och förväntningsgap hos parterna kan leda till att
osäkerheter identifieras. Med hjälp av förslag på hur förväntningsgap och os-
äkerheter kan reduceras skall möjligheten för en vidare verksamhetsutveckling
analyseras. Med utgångspunkt i intervjusvaren har mönster observerats och
tolkats. Mönstren kategoriseras utifrån två huvudgrupper - föväntningar och
förväntningsgap samt osäkerhet - som sedan analyseras och kopplas till den
teoretiska referensramen.

I analysen illustrerar vi vår tolkning med hjälp av citat från våra respon-
denter. Citaten är valda för att förtydliga de funna mönstren men dessa bör
ej bokstavstolkas. De skall därmed inte tolkas som responentens fulla åsikt
i frågan då valet av kategorier utgår ifrån vår egen tolkning och då citat-
en är hämtade ur ett större sammanhang. Vi hänvisar därför läsaren till
granskaning av metoden (se 2.3) och de bilagda referaten (se bilaga 10.4).

6.1 Förväntningar och förväntningsgap

I uppsatsens problemformulering anges att en kartläggning av förväntningar
hos parterna kan identifiera förväntningsgap inför en eventuell implementer-
ing av ett nytt koncept. Analysen av förväntningarna resulterar således i de
tydliga gap vi har funnit mellan parterna, vad dessa gap innebär, möjliga
orsaker till och effekterna av dem.

6.1.1 Förväntningar på support från motparten

Att linjechefen har det yttersta ansvaret för sitt eget kostnadsställe är en
självklarhet för såväl controllers som linjecheferna själva. Ansvaret innefat-
tar bland annat kontroll över budgetramar som inte får överskridas och upp-
märksamhet för avvikelser från prognoser. Arbetet med att säkerställa att
detta uppfylls har dock till stor del legat hos OPEX finansiella controllers,
vilka har bistått linjecheferna med alltifrån uppställning av prognoser till
analys av utfall. En eventuell implementering av det nya konceptet skulle
betyda en neddragning av denna support.

Linjecheferna uttrycker genomgående en tacksamhet över OPEX Finan-
cial Controls verksamhet och den service gruppen tillhandahåller i dagsläget.
Gruppens arbetsuppgifter underlättar linjechefernas dagliga arbete vilket
bidrar till att dyrbar tid kan avsättas till andra uppgifter. Mot bakgrund
av detta framkommer en förväntan om ett fortsatt starkt stöd från OPEX
finansiella controllers.
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Jag vet att hon ställer upp när jag ropar på hjälp. Visst ingår
jag i pilotprojektet och jag förväntas sköta saker på egen hand
osv, men man kommer inte att låta verksamheten bli lidande
bara för att jag möjligtvis inte har fixat det.

(Linjechef A)

Samtidigt finns hos controllers vetskapen om att stödet till linjecheferna
till stor del kan förändras.

Jag tror inte att linjecheferna har förstått att efter bokslutet
ska de själva ta ut rapporter etc. Flera linjechefer har dessutom
inte gått den utbildning som har erbjudits.

(Controller A)

Detta förväntningsgap tyder på en oklarhet i den framtida roll- och
ansvarsfördelningen. Det faktum att flertalet linjechefer av olika anledningar
inte har medverkat i utbildningen av det nya systemet P50 får naturliga
följder. Medvetenheten om vad som exakt förväntas av dem vid en eventuell
implementering kan därmed gå förlorad, eller åtminstone bli försenad. En or-
sak till det låga deltagandet skulle kunna vara brister i kommunikationsvägar
och informationshantering.

Ingen har talat om för linjecheferna att de skall ta över ar-
betsuppgifter från HR och controllers... Cheferna har inte tagit
ansvar, men det beror på att ingen har informerat dem om det-
ta. Ett stort glapp finns mellan vad som kan göras och vad som
förväntas.

(Controller D)

Citatet ovan tyder på brister i förankringen hos linjecheferna. Om in-
formationen om nya eventuella arbetsuppgifter saknas kan det leda till att
delaktigheten hos linjecheferna blir lidande, därav en omedvetenhet om vad
som kan förväntas av dem i framtiden. OPEX Financial Control har en självk-
lar inblick i vad det nya konceptet skulle innebära, medan linjecheferna till
viss del hamnar utanför förändringsprocessen. Ytterligare en orsak till från-
varon och ovissheten om konceptets innebörd kan vara linjechefernas stora
tidsbrist, något även controllers uttalar sig om. Rollen som linjechef har
under de senaste åren förändrats och omfattar idag en större bredd av ar-
betsuppgifter. Chefen blir mer av en ”tusenkonstnär”, för att citera en av
respondenterna. Kraven på mångsidighet har ökat vilket resulterar i ökad
arbetsbelastning. Att närvara vid en utbildning i det nya systemet skulle
därmed ta dyrbar tid i anspråk.
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Angelöw (1991) fastställer en mängd olika orsaker till motstånd vid or-
ganisationsförändringar, en av dessa orsaker är låg delaktighet hos individer-
na. Linjechefernas låga delaktighet i utbildningen skulle därmed kunna in-
nebära ett ökat motstånd, eller åtminstone ett lågt engagemang, inför en
eventuell implementering av det nya konceptet P50.

6.1.2 Förväntningar på kompetens och engagemang

Ur controllers perspektiv är kompetensnivån hos linjecheferna varierande
vad gäller uppföljning av omkostnader. Hos chefer med en bakgrund inom
ekonomi och/eller med ett naturligt intresse för de egna siffrorna anses kom-
petensen vara hög, medan nivån uppfattas som lägre hos övriga chefer.

Det nuvarande arbetssättet skulle kunna förbättras genom
att linjechefer får en beskrivning av vad ett ansvar för ett kost-
nadsställe innebär. Idag är det inte självklart för alla chefer att
de ska göra prognoser etc. Att underlätta för linjechefer under-
lättar för controllers. Nu är vi på väg i den här riktningen tack
vare ”know your numbers”.

(Controller C)

I detta uttalande framkommer en tveksamhet om huruvida alla linjechefer
i dagsläget har tillräcklig kunskap för att ansvara för sitt eget kostnadsställe.
Syftet med ”know your numbers” är som bekant att öka den finansiella kon-
trollen och engagemanget för siffror hos Ericssons anställda, därmed även
linjecheferna. Controllers antydan om en varierad kompetensnivå hos lin-
jecheferna tillsammans med det uttryckta önskemålet om en beskrivning av
vad ett ansvar för ett kostnadsställe innebär, pekar på ett gap mellan vad som
förväntas och vad som faktiskt utförs. OPEX finansiella controllers förväntar
sig ofta att cheferna av naturliga skäl bör intressera sig för sin egen ekono-
mi, något som givetvis förstärks av det faktum att ”know your numbers”
myntades.

Lika självklart som att man skall kunna ta hand om sin pri-
vatekonomi, lika självklart är det för mig att en chef skall ha
ett intresse för sina siffror. När uttrycket ”know your numbers”
myntades fick nog alla ett uppvaknande.

(Controller A)

Ett antal controllers konstaterar samtidigt att linjechefernas engagemang
för det finansiella ansvaret är lågt, något som frånvaron vid utbildningen även
tyder på. För att återgå till föregående styckes resonemang kring det låga
deltagandet kan en viktig orsak vara att innebörden av det nya konceptet ges
en låg prioritet hos de berörda linjecheferna. Ett ökat finansiellt ansvar för
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kostnadsställen då möjligheten att själv kunna påverka är begränsad torde
resultera i ett svalt engagemang.

Du måste ganska högt upp i hierarkin för att känna att du
har en tillräckligt stor verksamhet att påverka... Men i min po-
sition idag, i en enhet med bara ett kostnadsställe, blir engage-
manget ganska lågt. Jag tittar igenom och gör mina prognoser,
men påverkansgraden är liten.

(Linjechef B)

Utöver det faktum att linjecheferna hamnar vid sidan om förändringen
skulle detta kunna utmynna i oönskade effekter. Något som framkommer
under intervjuerna med såväl controllers som linjecheferna är oron över vilka
effekter den bristande kunskapen och engagemanget kan få, nämligen att
linjecheferna ber en sekreterare eller konsult att utföra arbetsuppgifterna åt
dem. Detta utfall ligger långt ifrån det uttryckta syftet med konceptet.

Angelöw (1991) ger i sin beskrivning av olika reaktionsalternativ vid or-
ganisationsförändringar exempel på apati. De anställda bjuder varken mot-
stånd eller anpassar sig till förändringen. Aktiviteten sjunker och handlings-
förlamning råder.

6.1.3 Förväntningar på självständighet och enkelhet

Förväntningarna hos linjecheferna inför en eventuell implementering av kon-
ceptet P50 pekar mot en ökad självständighet. Utsagorna belyser förhopp-
ningar om oberoende och trygghet i att på egen hand kunna ta hand om
sina omkostnader. Något av en kritisk faktor är däremot enkelhet i systemet
och de nya rutinerna.

Om vi skulle ha ett fantastiskt system där man bara behöver
trycka på en knapp skulle det fungera utan OPEX controller, men
det har vi inte idag. Det krävs rätt så mycket handpåläggning.

(Linjechef B)

Att användarvänlighet i systemet har en särskild betydelse kan tolkas
utifrån linjechefernas låga engagemang och stora tidsbrist. Enkelhet skulle
innebära en mindre omställning i de dagliga rutinerna och därmed en större
acceptans. Även om syftet med konceptet upplevs som en tydlig utveckling av
Ericssons strategier och mål - att ”know your numbers” omsätts i praktiken
- finns en inneboende tveksamhet om ett nytt systems kapacitet.
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Fördelarna kommer om det byggs ut och kopplar samman
alla bolag. Konsoliderat kan man se world-wide, dag för dag, vad
som händer men basdata måste vara korrekta. Det krävs idag
ganska mycket städning för att kunna använda informationen.
Detta kommer att ta tid.

(Controller D)

Linjechefernas förväntningar på ett enkelt och nästintill självgående sys-
tem bemöts således snarare med till viss del bristfälliga system. Ett gap finns
mellan vad som förväntas av det nya konceptet i form av enkelhet och an-
vändarvänliget och vad systemet faktiskt kan komma att uträtta. Detta gap
riskerar att leda till oönskade resultat vad gäller den finansiella uppföljnin-
gen av omkostnader. Den enkelhet och självständighet linjecheferna hoppas
på kan istället förbytas mot brister i användandet av systemet och/eller ökat
beroende av support.

6.1.4 Förväntningar på ökad kvalitet och standardisering

Controllers förväntar sig att kvaliteten i arbetet blir bättre då linjecheferna
blir mer medvetna om sitt finansiella ansvar och då kontrollen över det egna
kostnadsstället ökar.

Nu tittar ingen förrän det är riktigt fel och då blir det en stor
utredning. Den stora fördelen är nog att man kommer ifrån det
månatliga. Man kan inte gå in en gång i månaden, utan man bör
gå in varje dag och titta på sitt kostnadsställe.

(Controller E)

Dessutom skulle den standardisering i uppföljningen som konceptet med-
för leda till ett enhetligt arbetssätt. För controllers del innebär detta en
jämnare arbetsbelastning och en ökad möjlighet att stödja varandra vid
ledighet och sjukdomsfrånvaro.

Idag finns en ojämn arbetsbörda som jag försöker att fördela
på bästa sätt så att vi kan avlasta varandra, jämka.

(Controller B)

En jämnare arbetsfördelning och standardisering för controllers del samt
förhoppningen om en ökad kontroll och frekvens i tillsynen av kostnadsstäl-
lena innebära samtidigt en ökad arbetsbelastning hos linjecheferna.
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I och med att man trycker på ytterligare en sak som vi lin-
jechefer måste göra kommer det att ta tid från någonting annat.
Teoretiskt sett är det helt rätt, men praktiskt sett är det andra
saker som får stryk. De måste nästan bestämma vad det är vi i så
fall inte skall göra, istället för att varje chef själv skall bestämma
det. Många chefer tar på sig mer och mer saker ända tills de inte
orkar mer.

(Linjechef E)

Båda parter uttrycker en önskan om avlastning i arbetet, något som
praktiken får utvisa resultatet av. Ett eventuellt utfall kan vara att det som
undantas den ena parten på ett eller annat vis kompenseras hos den andra
parten. Ett gap mellan förväntningarna kan, beroende på utfallet, urskönjas
och kan innebära en risk för missnöje hos endera parten.

6.2 Osäkerhet

I de redan identifierade förväntningsgapen finns bakomliggande orsaker grun-
dade på osäkerhetsfaktorer hos parterna. För att utveckla och förklara dessa
orsaker följer härmed en analys av osäkerheten vid en eventuell implementer-
ing.

Osäkerhet kring en eventuell implementering av ett nytt arbetssätt och
verktyget P50 kan uppmärksammas ur flera dimensioner. Osäkerheten kan
identifieras på olika nivåer inom företaget, såsom den individuella osäker-
heten och en osäkerhet inom organisationens kontext. Vidare är implementer-
ing i sig ett osäkerhetsmoment förenat med flertalet risker.

Det som redovisningen fokuserar på kan forma individers syn på vad som
är viktigt (Burchell et al. 1980). Etablering av shared services-verksamhet
sänder således signaler om att finanser och redovisning är viktigt. Verk-
samheten bidrar till större fokus på finanserna och ger samtidigt en snabbare
återrapportering. Det bildas därmed en bra grund för att kunna utnyttja
redovisningen som ett språk för att reducera osäkerhet, vilket beskrivs av
Mellemvik et al. (1988). Shared services-verksamhet minskar även organisa-
tionens komplexitet och en enklare struktur ger tydligare informationsvägar.
Dock finns även nackdelar och en av dem är att arbetet kommer längre från
användarna och den verksamhet som stöds. Det ökade avståndet till använ-
darna ökar på ett sätt vikten av tydlig kommunikation.

6.2.1 Osäkerhet och information

Det förändringsarbete Ericsson genomgår förknippas med ett antal förvänt-
ningsgap som i många fall bottnar i osäkerheter. Då dessa osäkerhetsfaktorer
till stor del orsakas av brister i kommunikationen eller informationsvägarna
undersöks härmed sambandet mellan information och osäkerhet.
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Osäkerhet beror enligt informationsperspektivet på omgivningens kom-
plexitet och förändringstakt, osäkerheten är således graden av hur informer-
ad en individ är. Perspektivet ser osäkerhet som brist på information hos en
chef. Detta perspektiv skulle enligt oss kunna appliceras på alla individer i
en organisation som befinner sig i en komplex och föränderlig miljö, därmed
även applicerbart på linjechefer såväl som på controllers.

De människor som beslutar om förändring gör det under lång
tid och informerar sedan den breda massan med en enda power-
point presentation. Alla förväntas sedan befinna sig på samma
nivå. Själv hanterar jag osäkerhet genom att försöka hålla mig
välinformerad och involverad... Det fungerar dock inte alltid,
speciellt när man hamnar vid sidan om en förändring. Som medar-
betare är det inte så lätt att hålla sig informerad eftersom före-
taget inte alltid släpper information i den omfattning som förvän-
tas.

(Linjechef B)

Generellt sett anser linjechefer att Ericsson präglas av förändring vilket i
sin tur präglar människorna. De har lärt sig leva med osäkerheten och hanter-
ar den genom insamling av information, såvida den finns tillgänglig. Citatet
ovan från linjechef B illustrerar att informationen inte alltid når fram i den
utsträckning som den ska samt att informationsflödet i organisationen kan
bli bättre och mer effektivt vid förändringar. Även controllers efterfrågar mer
information, i synnerhet information om hur arbetet kommer att förändras
i framtiden.

Har man arbetat ett antal år inom Ericsson vet man att man
har en omorganisering var och vartannat år där processer och
arbetsförhållanden förändras... Så vi har en ganska stor osäkerhet
beträffande hur våra arbetsuppgifter kommer att se ut om ett till
två år.

(Controller D)

Linjecheferna har enligt flertalet controllers inte tagit till sig det ar-
betssätt som prövas i pilotprojektet, responsen på den erbjudna utbildnin-
gen har varit minst sagt bristfällig. Linjechefernas medvetenhet om förändri-
ngarna är varierande men övervägande låg, även hos de respondenter som
deltagit i pilotprojektet och därmed erbjudits en utbildning i systemet och
verktyget P50.

Ett antal linjechefer upplever att de har fått tillräcklig information om
pilotprojektet och det förändrade arbetssättet men att de av olika anled-
ningar inte har tagit detta till sig, andra är mer tveksamma till information-
shanteringen.
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Det här projektet styrs uppifrån, vi upplever att projektet är
förankrat hos MU:n men inte hos oss eller EAB. Hos linjecheferna
är det överhuvudtaget inte förankrat. Vi har system som inte
fungerar och processer som ingen har tittat på. Ändå skall det
genomföras.

(Controller D)

Controllers har gett varierande svar angående informationshanteringen.
Vissa anser att informationen har varit bristfällig för egen del och för organ-
isationen, andra tycker att informationen för egen del har varit tillfredsstäl-
lande men har brustit till organisationen. Detta kan tolkas som att all till-
gänglig information har förmedlats men att denna information ibland up-
plevs som otillräcklig då situationen - att organisationen befinner sig i ett
förändringsskede - begränsar informationsflödet. Ansvaret för förankring av
informationen ligger samtidigt hos mottagaren.

Utifrån ovanstående resonemang kan osäkerheten bedömas som måt-
tlig genom en hög förändringstakt och låg komplexitet, om vi utgår ifrån
Hatchs (2002) modell om osäkerhet enligt informationsperspektivet (se figur
2). Förändringstakten anses vara hög på grund av pilotprojektets relativt
korta genomförande och att det pågår många förändringar samtidigt inom
företaget som skapar en hög arbetsbelastning. Komplexiteten är däremot låg
då de övergripande förändringarna är lätta att ta till sig efter en presenta-
tion. Linjecheferna är dessutom kompetenta, välutbildade personer som ofta
hanterar betydligt mer komplexa situationer och som tidigare har berörts av
förändringar. Den måttliga osäkerheten innebär att det finns ett konstant
behov av ny information.

Vi kan härmed konstatera att förändringsskedet präglas av osäkerhet
förknippat med bristande information. Det finns därmed ett ökat behov av
och efterfrågan på mer information kring förändringarna. Linjecheferna vill
ha klara och tydliga instruktioner om vad som förväntas av dem, vilket även
understryks av controllers.
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6.2.2 Individuell osäkerhet

Vi har klargjort att det råder en osäkerhet kring roll- och ansvarsfördelnin-
gen mellan parterna inför en eventuell implementering och att detta med
stor sannolikhet orsakas av brister i kommunikationer och informationsvä-
gar. Detta resulterar i gap mellan vad som förväntas av respektive part vilket
torde bottna i en osäkerhet kring maktstrukturen och ansvarsfördelningen i
organisationen. Med förändrad maktstruktur avses bland annat förändrade
arbetsrutiner, inte nödvändigtvis den rent formella makten.

Linjecheferna anser sig själva ha ett bra förhållande till OPEX Financial
Control och att gruppen ställer upp när det behövs. Vid ett införande av P50
med ett Self-Service koncept återfinns även en inställning till att controllers
kommer att ställa upp som vanligt. Samtidigt upplever de flesta controllers
att det finns många uppgifter som de idag gör men som inte finns specifi-
cerade. De anser även att det idag finns en stor osäkerhet kring hur arbetet
kommer att se ut i framtiden.

Vi har möten varje vecka om projektet där problem tas upp
och frågor reds ut. Vi skriker efter mer information men ingen
kan ge oss tillfredsställande information, då det är ett pilotpro-
jekt och informationen inte finns att ge. Vi har fått ramarna, ett
serviceavtal, men det är inte alltid lätt att överföra den skriften
till verkligheten.

(Controller A)

Controllers är inte helt säkra i sin förändrade arbetsroll och kan därför
inte stävja linjechefernas benägenhet att överlämna mer arbete än önskvärt
på dem. Detta resulterar således i att en controller idag utför arbete utöver
det som ingår i deras arbetsroller. Det samarbete och sociala nätverk som kan
ha uppstått mellan controller och linjechef innebär dessutom att chefernas
beteenden kan vara svårförändrade. Osäkerheten i arbetsrollerna kan mycket
väl bero på den turbulens som uppstår under pilotprojekts genomförande.
Detta ställer ännu större krav på en tydlig kommunikation.

Hedberg och Jönsson (1978) resonerar kring att problem vid implementer-
ing av nya system kan bero på graden av överensstämmelse mellan uppfat-
tningar om mål och medel. Resonemanget utgår ifrån en vardaglig definition
av risk: när det råder liten överenskommelse om medel och mål uppstår en
osäkerhet bland organisationens medlemmar. Denna osäkerhet multipliceras
med ”insatsen” (vad beslutsfattare eller deras organisation kan förlora eller
vinna på utfallet) och bildar en risk. Vi kan i detta fall konstatera att det finns
en överensstämmelse mellan målen, konceptet syftar till att standardisera
och effektivisera arbetet med omkostnadsuppföljning. Det råder däremot en
osäkerhet kring medlen. Medlen är i detta fall det system och den rollfördel-
ning som fördelar arbetet och ansvaret mellan linjechefer och controllers.
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Insatsen kan kopplas till Ericssons strategi för att bli marknadsledande, ex-
empelvis genom värderingar och Operational Excellence (se 4.2). Det är även
möjligt att se linjechefernas låga prioritering av att ta till sig förändringarna
som en liten insats för deras del. Att linjecheferna ser insatsen som liten
kan bero på att de inte har tydliga krav på sig att ta till sig förändringarna
och att de ser andra arbetsuppgifter som viktigare. Organisationens och lin-
jechefernas insats är därmed inte överensstämmande, vilket vi uppfattar som
en osäkerhetsfaktor. Beslutsfattare i organisationer försöker undvika risk och
risker måste därför reduceras innan initiativ till förändring av beteenden tas.

Vi kan således konstatera att det råder osäkerhet kring vem som skall
göra vad av linjechef och controller, ansvarsfördelningen måste därmed göras
tydlig. Vi kan även se att det inte råder enighet kring mål och medel mellan
linjechefer och koncernens övergripande strategi. Ett antagande om att lin-
jecheferna anser insatsen som liten betyder att kopplingen till målen måste
tydliggöras.

6.2.3 Osäkerhet och implementering

Redovisnings- och kontrollsystem implementeras enligt Markus & Pfeffer
(1983) smärtfritt så länge de är (a) konsistenta med befintliga maktkällor
och befintlig maktfördelning, (b) konsistenta med den dominerande organi-
sationskulturen och de rådande värderingarna samt (c) konsistenta med de
gemensamma värderingarna för teknologisk säkerhet och mål.

System kan enligt teorin implementeras med två olika syften: förbät-
tring av nuvarande arbetssätt med minimal påverkan på nuvarande makt-
struktur, eller stor förändring av den sociala strukturen med systemet som
verktyg. Vår bedömning är att att det är arbetsättet och inte den sociala
strukturen som skall förändras genom implementering av P50 Self-Service
konceptet. En förbättring av arbetssättet skall därför ske genom minimal
påverkan på den befintliga maktstrukturen. Pilotprojektets förändringar i
rollfördelningarna skapar osäkerhet genom att den befintliga maktfördelnin-
gen ändras. Föränd-ringarna kan därmed anses inkonsistenta med befintliga
maktkällor och maktfördelningen. Återigen syftar maktstrukturen i detta fall
främst på fördelning av arbetsuppgifter och involvering i arbetsrutiner och
inte nödvändigtvis på den rent formella makten i ett företag.

Vad som händer med chefsrollerna på Ericsson är att mån-
ga supporterroller har försvunnit och man förväntas ta hand om
en hel del själv, som man inte gjorde innan, exempelvis Human
Resource- och finansfrågor. Chefen blir något av en tusenkonst-
när som ska kunna lite av varje istället för att vara riktigt bra på
något specifikt.

(Linjechef A)
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En fördel är att linjecheferna tvingas till att förstå vad det här
handlar om, vetskapen om siffror och vad det innebär... Nackde-
len är att vi inte kommer att sitta kvar ute på enheterna. Om
jag ska överdriva känns det som att vi skall sitta i en helpdesk
och ta emot samtal ifrån hela världen. Det jobb vi gör idag skall
vi göra per telefon och till tusentals fler. Det känns inte kul.

(Controller A)

Jag föredrar att sitta ute i verksamheten, då jag får möjlighet
att se samband mellan affärsbeslut och siffror och blir inte lika
isolerad i min ”ekonomivärld”. Kvaliteten i supporten kan bli li-
dande om jag enbart sitter på mitt kontor.

(Controller A)

Ovanstående citat illustrerar den osäkerhet som råder till följd av makt-
förskjutningen. Linjecheferna har en ny roll att fylla och denna roll omfattar
arbetsuppgifter som tidigare har tilldelats andra personer. Controllers kan å
sin sida uppleva att deras ansvar minskar och att de fråntas makt, något som
kan påverkar kvaliteten och motivationen i arbetet. I deras yrkesroll är det
viktigt för transparensen att känna verksamheten de arbetar mot. Det finns
dock en annan aspekt på att känna verksamheten väl, flertalet controllers har
uttryckt att arbetet blir mer intressant då de sitter ute i verksamheten. De
ser samband mellan händelser och är på så sätt mer delaktiga. Controllers
tenderar att värdera sin position högre då de satt ute i verksamheterna. An-
gelöw (1991) påpekar att motstånd till förändringar kan uppstå på grund av
att organisationens medlemmar upplever ett försämrat arbetsinnehåll.

P50 Self-Service konceptet kan sägas vara konsistent med den dominerande
organisationskulturen och de rådande värderingarna om vi ser till företagets
nuvarande strategier och värderingsgrunder, Our ways of working, med ett
ökat fokus på renodling och enkelhet samt ”know you numbers”. I praktiken
finns däremot inkonsistens hos linjechefer och controllers. Enligt resoneman-
gen ovan råder oklarheter kring arbetsfördelningen, linjechefer har visat ett
lågt engagemang för att ta till sig konceptet och controllers känner viss os-
äkerhet inför framtiden.

Angående det nya konceptet P50 finns en risk i att jag inte
hinner sätta mig in i det och att osäkerheten blir större än förut.
Men jag måste utgå ifrån att det här ska göra osäkerheten min-
dre... I det här fallet skulle jag säga att det syftar till att förtydli-
ga och förenkla, så det borde leda till mindre risk och osäkerhet,
om det går så bra som man tror.

(Linjechef D)
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Linjechefer är medvetna om att projekten syftar till att förbättra men
bekymrar sig över det faktum att det är ytterligare ett moment som skall
placeras i kalendern.

Slutligen bör de gemensamma värderingarna för teknologisk säkerhet och
mål vara konsistenta för att osäkerhet skall kunna undvikas. Ett system kan
påverka kulturen och värderingarna och det är således viktigt att verktyget
P50 är lätt att använda och att användandet framhäver önskvärt beteende,
systemet måste ligga i linje med den övergripande strategin. I annat fall kan
osäkerhet uppstå. Det förväntningsgap vi har funnit mellan linjechefernas
förhoppningar om enkelhet och båda parters låga förtroende för systemet
i sig tyder på en osäkerhetsfaktor som kan resultera i att syftet med kon-
ceptet går förlorat. Är systemet inte användarvänligt nog eller inte tillräckligt
tillförlitligt kan hjälp krävas från annat håll. Joakim West, chef för Group
Function Operational Excellence, kommenterade i juni 2005 hur de inter-
na stödsystemen fungerar och stödjer arbetsprocesserna. Han påpekar att
problemet ligger i att företaget använder avancerade administrativa support-
system som inte är användarvänliga nog vilket försvårar arbetet vid endast
sporadiskt användande. Han tillägger dock att företaget arbetar med att
förbättra systemanvändningen.

P50 Self-Service konceptet i sig är ingen osäkerhetsfaktor men det finns
däremot osäkerhetsfaktorer förknippade med en implementering av det. En-
ligt Markus och Pfeffers (1983) teori kan vi observera tre osäkerhetsfaktorer.
Den första är att maktstrukturen rubbas, om det sker i alltför stor utsträck-
ning kan osäkerheten övergå till problem. Fokus ligger på att arbetssättet
skall förändras och inte hela den sociala strukturen, även om projektet lig-
ger i linje med sociala förändringar. Den andra faktorn hänförs däremot till
sociala förändringar och organisationskulturen. Vi kan där se att projektet i
sig är konsistent med företagets strategi men att det finns en kultur, som kan
vara svårförändrad, hos linjechefer och controllers och som inte kan bedömas
som konsistent med förändringarna. Den sista faktorn kopplas till systemets
påverkan på organisationen eftersom det kan ge effekter på användarnas be-
teende. Systemet måste vara lätt att använda och framhäva önskat beteende
om full effekt av förändringen skall kunna uppnås.

6.3 Verksamhetsutveckling

Möjligheten till en lyckad verksamhetsutveckling är enligt uppsatsens prob-
lemformulering beroende av huruvida identifierade förväntningsgap och osäk-
erhetsfaktorer kan reduceras. I den utsträckning vi anser det vara möjligt
vill vi härmed ge förslag på åtgärder, dels utifrån kopplingar till teorin dels
utifrån vår egen tolkningsförmåga.

Informationsperspektivet fokuserar på vikten av att informera alla berör-
da parter vid en förändring för att reducera osäkerhet. Det är således viktigt
att vara lyhörd för det linjecheferna understryker, att information skall nå ut
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och förankras samt att tydliga direktiv skall ges. Flera controllers (och även
en linjechef) har efterfrågat att direktiven skall komma från Karl-Henrik
Sundström (CFO) eller motsvarande nivå.

Jag tror att det är väldigt viktigt att man går ut med in-
formation om detta, att exempelvis Kalle Sundström går ut, att
man binder upp. Han bör säga att det är det här linjecheferna
skall göra, annars kommer de inte att göra det. De kommer att
anställa assistenter och konsulter och det skulle vi ju inte ha.

(Linjechef C)

Får linjecheferna inget uppföljningskrav på sig uppifrån finns
det ingen anledning till att gå in i systemet.

(Controller D)

Jag skulle ha gått kursen och de var på mig hela tiden angående
den. Jag var ute och reste och hade en hel del andra saker att
göra så jag fick lite skäll. Jag vet inte vad konceptet innebär. De
kan ha försökt kalla mig till ett möte för att ge en presentation,
men den enda information jag har fått är att jag skulle delta i
kursen. Det krävs nästan att min chef skulle ha sagt att det här
är något som du bör titta på eller göra, men jag kan ha missat det
här och tänkt att det är ytterligare något administrativt, internt.

(Linjechef E)

Om informationskällorna och direktiven inte har tillräcklig tyngd ser lin-
jechefer såväl som controllers en risk med att förändringarna inte får nå-
gon effekt alls. Engagemanget från linjecheferna är redan idag lågt och det
finns därför en risk med att de reagerar med likgiltighet. Controllers osäk-
erhet kan även förbytas mot uppgivenhet och få negativa konsekvenser på
kvaliteten i arbetet. En ökad tydlighet vad gäller renodlingen av parternas
tänkta ansvarområden och arbetsuppgifter torde bidra till en reducering av
denna osäkerhetsfaktor.

Hedberg och Jönsson (1978) menar att problemlösning och hantering av
risk (liten överensstämmelse mellan medel och mål multiplicerat med insat-
sen) i normalfallet sker genom en reducering av osäkerheten och inte genom
en reducering av insatserna. En viktig framgångsfaktor i resonemanget är
inspiration hos de anställda. Vidare föreslås att om organisationen har en
förklarande modell av situationen kan den inbyggda kausaliteten i modellen
bidra till att en känsla av att situationen är kontrollerbar ersätter den rå-
dande känslan av osäkerhet. Målet är således att inspirera och entusiasmera
de anställda med hjälp av modeller som tydligt förklarar orsak och verkan
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med konceptet. Här kan ”know your numbers” tjäna som nyckelord och in-
spirationskälla, genom ett tydliggörande av de förväntningar som finns på
linjecheferna.

I utdragen från intervjun med Joakim Westh, chef för Operational Ex-
cellence, redogörs för hur arbetet med att föra ut de operationella målen i
företaget kan bidra till att motivera de anställda. Westh menar att person-
er i organisationen är lättade över att krisen är över och att motivationen
till att arbeta med ytterligare effektivitetsförbättringar är låg. Han påpekar
däremot att hans egen enhet kan spela en stor roll genom att motivera så
att fokuseringen på effektivisering försvinner.

Nätverk är viktiga ur informationssynpunkt eftersom de kan utgöra primära
informationskanaler. Genom dessa kan information och kunskap gällande
förändringar snabbt spridas. Linjechefer beskriver att Ericsson har en stark
nätverkstradition och eftersom flertalet anställda har en relativt lång erfaren-
het inom företaget innebär det att nätverken är omfattande och utnyttjas väl.
Controllers anser att kollegorna och dess kompetens är ett viktigt nätverk,
där kan information hämtas och kunskap kompletteras. Utöver detta finns
vida privata nätverk som nyttjas. ”Drivers” har utnyttjats för pilotprojektet
för att sprida information, en lämplig strategi även om den kan behöva kom-
pletteras. Ett sätt att komplettera vore att utnyttja individers individuella
nätverk i större utsträckning. Exempelvis skulle, som vi tidigare konstaterat,
ett nyttjande av redovisning kunna föra ut en strategi (se 3.1: Redovisnin-
gens syfte och funktion). Det finns idag en allmän uppfattning hos linjechefer
och controllers att ”know your numbers” bland annat innebär att linjechefer-
na skall känna till övergripande siffror som hanteras hos OPEX Financial
Control. Genom att informera och knyta förändringarna till en tydlig strate-
gi kan fallgroparna minskas. P50 Self-Service konceptet ligger generellt sett
i linje med koncernens övergripande strategi. En utvärdering av systemet,
verktyget P50, faller utanför syftet med denna uppsats. Med hänsyn till
detta konstaterar vi endast att systemets användarvänlighet är något av en
kritisk faktor.

Utöver en tydlig rollfördelning mellan linjechef och controller bör beteen-
det mellan parterna stävjas. ”Nolltolerans” bör införas mot beteenden som
faller utanför det önskvärda. Det är viktigt att linjechefernas uppgift utförs
av dem själv och inga andra oavsett om de har tidsbrist eller ej. Samtidigt
måste controllers bli tillräckligt säkra i sina roller för att de skall kunna
”hålla” emot om linjecheferna vill lägga över extra arbetsuppgifter på dem.
Detta kan vara svårt eftersom extraarbete från linjechefer kan uppfattas som
kul och motiverande men det är samtidigt viktigt för att motverka en ojämn
arbetsbörda.

Vid en eventuell implementering framhålls vikten av att genomförandet
fullföljs. Det finns en medvetenhet om svårigheterna med en implementering
i företaget samt hur mycket tid en sådan omställning skulle ta i anspråk.
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... det är genomförandet som är så viktigt. För om vi inte
gör det här nu blir det ännu en sak som är genomförd ”halvt om
halvt”. Man tycker att man har varit smart som har tagit beslut,
men det är verkställandet som är det viktiga. De måste gå före
och visa att så här skall ni göra.

(Linjechef C)

Jag har erfarenhet av förändringsarbete och vet hur pass lång
tid det tar att implementera och att sedan få folk att börja an-
vända ett nytt system.

(Linjechef A)

En medvetenhet om och förståelse för möjliga fallgropar och tröghet i
inledningsfasen av implementeringen bör innebära en större acceptans för
eventuella problem. Viktigt att komma ihåg är dock att fallgroparna bör
undvikas i största möjliga mån så att risken för likgiltighet och apati reduc-
eras.
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7 Slutsats

I detta kapitel sammanställs vår kartläggning av förväntningar, förväntnings-
gap och osäkerheter. Vi avser även att ge svar på den i problematiserin-
gen angivna frågeställningen och slutsatsen avslutas med ett försök att sätta
frågeställningens svar i ett generellt perspektiv.

7.1 Förväntningar, förväntningsgap och osäkerhetsfaktorer

Vår karläggning av de förväntningar som kan finnas mellan controllers och
linjechefer i samband med ett eventuellt införande av P50 Self-Service re-
sulterade i följande förväntningsgap och osäkerhetsfaktorer. Osäkerheterna
kan uppfattas som orosmoment i ett förändringsskede i allmänhet och som
bakomliggande orsaker till gapen i synnerhet.

Linjechefer förväntar sig till viss del att OPEX Financial Controls stöd
fortsätter men i en något förändrad tappning. Medvetenheten om konceptets
inneboende förändringar finns hos controllers men saknas till viss del hos
linjecheferna. Vi ser ett mönster som innebär att linjecheferna har hamnat
utanför förändringsprocessen, mycket på grund av att utbildningen och in-
formationen om konceptet har prioriterats lågt. Förklaringar till den låga
prioriteringen är att påverkansgraden på kostnadsställena upplevs som liten
och att utökade arbetsuppgifter leder till tidsbrist hos linjecheferna. Förvänt-
ningsgapet tyder på en osäkerhet i den framtida roll- och ansvarsfördelningen,
med stor sannolikhet orsakad av brister i den vertikala kommunikationen och
riktlinjerna.

Ur controllers perspektiv är kompetensnivån hos linjecheferna varierande
vad gäller uppföljning av omkostnader, något som frångår syftet med ”know
your numbers” och således även controllers förväntningar. En möjlig effekt
av dessa gap är att målet med det förändrade arbetssättet blir snedvridet
till följd av att linjecheferna till stor del fortsätter att arbeta enligt tidigare
rutiner, att controllers eller en tredje part, exempelvis konsulter, nyttjas för
att utföra arbetsuppgifterna.

Uppfattningarna om hur informationen har förts ut i organisationen vari-
erar men generellt sett antas informationen till OPEX Financial Control av
naturliga skäl vara överlägsen. Ett mönster tyder på att ju längre ut i organ-
isationen informationen skall nå desto svårare är det att förankra denna.

Förväntningarna hos linjecheferna inför en eventuell implementering av
konceptet P50 pekar mot en ökad självständighet och enkelhet i rutinerna.
Linjechefernas förväntningar på ett enkelt och nästintill självgående system
krockar till viss del med de upplevda bristerna i tidigare system. Gapet
mellan vad som förväntas av det nya konceptet i form av enkelhet och an-
vändarvänlighet och vad systemet faktiskt kan komma att uträtta skulle i
värsta fall kunna leda till brister i användandet av systemet och/eller ett
ökat beroende av support.
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Controllers förväntar sig att kvaliteten i arbetet blir bättre till följd av
att linjecheferna tvingas till ett ökat ansvarstagande och att medvetenheten
om siffrorna ökar. Dessutom skulle den standardisering i uppföljningen som
konceptet medför leda till ett enhetligt arbetssätt och därmed jämnare ar-
betsfördelning inom gruppen. Samtidigt uppstår ett gap mellan controllers
och linjechefers förväntningar på en lägre arbetsbelastning. Att båda parter
hoppas på enkelhet och tidsbesparing är något praktiken får utvisa resul-
tatet av. Arbetsuppgifter försvinner inte av sig själva och inget system kan i
dagsläget uträtta vad som krävs till fullo, ofta krävs någon ytterligare form
av bearbetning.

Genom vår analys av förväntningsgapen kan vi konstatera att det råder
osäkerhet förknippat med bristande information. Tillfredsställande informa-
tion finns inte alltid att tillgå då organisationen befinner sig mitt i ett pi-
lotprojekt. Hos linjecheferna finns ett behov av tydliga instruktioner om vad
som förväntas av dem. Controllers osäkerhet förknippas med deras arbet-
suppgifter och information kring vilka krav som ställs på dem efterfrågas.
Osäkerheten kan bedömas som måttlig genom en hög förändringstakt och
låg komplexitet vilket innebär att det finns ett konstant behov av ny infor-
mation. Vi kan även se att det råder enighet om målen med det nya konceptet
men oenighet om medlen, ansvarsfördelningen och de nya arbetsuppgifterna
är inte tillräckligt tydliga i detta skede.

P50 Self-Service konceptet i sig är ingen osäkerhetsfaktor men det finns
däremot faktorer förknippade med en implementering av det. Enligt Markus
och Pfeffers (1983) teori kan vi observera tre osäkerhetsfaktorer. Den förs-
ta är att maktstrukturen rubbas då det förändrade arbetssättet förutsätter
förändrade arbetsrutiner och till viss del ett förändrat beslutsfattande. Den
andra faktorn hänförs till sociala förändringar och organisationskulturen. Vi
kan där se att projektet i sig är konsistent med företagets strategi men att
det finns en kultur hos linjechefer och controllers som inte kan bedömas som
konsistent med förändringarna, det nära samarbetet mellan vissa parter kan
leda till att förändringar i arbetsprocesser försvåras och försenas. Den sista
faktorn kopplas till systemets säkerhet och mål och huruvida användarvän-
lighet påverkar individernas utnyttjande och beteende. Den generellt låga
tilliten till systemens kapacitet utgör en osäkerhetsfaktor. En djupare analys
och utvärdering av systemets kapacitet samt förslag på åtgärder faller utan-
för ramen för denna uppsats och frågan har därför berörts övergripande men
framställs ändå som en kritisk faktor för en lyckad implementering.

7.2 Grund för verksamhetsutveckling

Information har visat sig vara mycket viktig i ett förändringsskede för att
lyckas reducera osäkerhetsfaktorer och förväntningsgap. Det kan dock ibland
vara svårt att se vikten av informationen. När en person väl har mottagit
information uppstår en slags tillfredsställelse som gör det svårt att se vilket
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behov andra har, det blir svårt att ”se skogen för alla träd”. Information
måste därmed gå ut tydligare och oftare än vad befattningshavare ser som
tillräckligt. Information ges även tyngd genom att identifiera varifrån den
önskas komma, huruvida den förväntas komma från en viss person, grupp
eller organisatorisk nivå. Detta kan även bidra till att förankra förändringar
ute i organisationen. Uttryckta önskemål från respondenter om upprepade
påtryckningar i form av tydliga riktlinjer ovanifrån tyder på ett behov av
tyngd i informationen. I annat fall riskerar information om förändrade ar-
betssätt och rutiner gå förlorad på grund av att mottagaren inte tar den på
tillräckligt stort allvar. Samtidigt kan vi tillägga att ansvaret för att tillgäng-
lig information förankras väl även ligger hos mottagaren vilket förutsätter
engagemang.

Osäkerheten kring ansvarsfördelningen bör belysas och hanteras med
hjälp av utökad information och tydliga instruktioner vad gäller parternas
nya arbetsrutiner. En standardisering av omkostnadsuppföljningen hos lin-
jecheferna kräver klara riktlinjer. Ett antagande om att linjecheferna anser
insatsen, vad de kan vinna eller förlora på en implementering, som liten be-
tyder att kopplingen till målen måste förstärkas. Här bör inspiration och
en förklarande modell av syftet med konceptet bidra till en ökad känsla av
motivation. Wesths arbete med Operational Excellense torde även fylla en
funktion i försöken att motivera de anställda i effektiviseringsfasen. Inspira-
tion och motivation skulle kunna ersätta brister i tillgänglig information, ett
sätt att reducera osäkerhetsfaktorer i ett förändringsskede.

Förankring av förändringar är väsentligt eftersom missnöje hos parterna
i annat fall kan uppstå vilket är ett riskfyllt utfall, detta kan även försvåra
ett fullständigt genomförande. Om förändringar endast genomförs delvis och
saknar förankring hos de anställda finns risk för ett ”non-event”, dvs. att
utfallet inte blir önskvärt. I ”bästa fall” är det enbart tid och pengar som har
spillts men förväntningar och osäkerhet som har lämnats utan bemötande
kan skapa framtida problem i organisationen.

Interna nätverk mellan anställda inom ett företag är svårvärderade för
utomstående såväl som för företaget självt, klart är dock att tillgången till
dem är mycket viktig, dels för den enskilda individens karriär och privata
sfär dels för företagets effektivitet. Nätverken utgör informationskanaler och
gör det möjligt att kringgå inneboende byråkrati som tynger effektiviteten.
Dessa informationskanaler öppnar upp företaget så att önskvärd information
kan nå rätt personer. Informella ledare eller personer som ofta rådfrågas i
betydande situationer kan inta rollen som informationsbärare.

När många personer skall ta del av samma information är det viktigt att
vara konsekvent i kommunikationen, allt för att förhindra att information
går förlorad eller förvrängs. På samma sätt gäller det att vara konsekvent i
sättet att handla och att bemöta handlingar och beteenden, en liknelse kan
göras vid barnuppfostran. För att stävja ett oönskat beteende kan en viss typ
av ”noll-toleras” ibland vara önskvärd. Allt som sägs och görs är information
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som tolkas av berörda parter eftersom det sänder kommunikationssignaler,
vilka kan bekräfta eller förkasta beteenden, och påverkar förväntningarna. I
detta avseende har även systemets användarvänlighet och design visat sig
betydande, det skall stödja vad som förväntas av parterna. Systemet får
således en kontextuell betydelse som måste tas i beaktande.

Förväntningar är svåra att och fånga upp eftersom de bygger på subjekti-
va värderingar och ofta är diffust formulerade. I vissa fall är det förväntningar
och skillnader i förväntningar, förväntningsgap, mellan parterna som skapar
oro och osäkerhet. Attityder är dynamiska och påverkas av förändringar i om-
givningen. Om respondenterna hade getts tillfälle att uttala sig i ett senare
skede av pilotprojektet hade förväntningarna säkerligen sett annorlunda ut
och flera osäkerhetsmoment redan reducerats. Osäkerhet blir således något
som uppfattas genom lyhördhet. Detta kan i vissa fall vara svårt men är dock
väsentligt för att kunna motivera, inspirera och legitimera den verksamhet
som önskas förändras. Vi anser att Carl-Henric Svanberg kom med en viktig
poäng när han uttalade sig på följande sätt:

No organization, chart, document or directive will ever replace
the values and the attitudes of the people in an organization. Our
commitment and ability to cooperate will determine whether we
will achieve our goals and strengthen our leading position.

Carl-Henric Svanberg (Ericsson, 2005-08-19)

Vad Svanberg påpekar är att ingen organisation, tabell, dokument eller
direktiv kan ersätta värderingar och attityder hos organisationens medlem-
mar. Ericssons engagemang och förmåga att samarbeta kommer att avgöra
huruvida företaget kommer att uppnå sina mål och stärka den ledande po-
sitionen. Förändringar kräver starka ledare som kan föra ut starka budskap
men för att lyckas krävs även en väl genomtänkt strategi som kan backa upp
för att förhindra uppkomsten av osäkerhetsfaktorer.

Fokus för denna studie har varit att kartlägga de förväntningsgap och os-
äkerhetsfaktorer som uppkommer i ett förändringsskede av denna dimension
och omfattning. Något som dock framkommer vid diskussioner med respon-
denterna kring bland annat attityder till det förändrade arbetssättet är en
stark tro på företagets möjligheter och förhoppningar om ett förbättrat ar-
betssätt och att förändringarna är en logisk utveckling. Möjligheterna till
en vidare verksamhetsutveckling torde därmed vara relativt stora om tyd-
ligheten i riktlinjerna och tyngden i informationen ökar samt om inspiration
och motivation får en chans att ersätta osäkerhet hos individerna.
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8 Avslutande diskussion och rekomendationer

Vår uppsatsgrupp har gemensamt temat risk, hur begreppet kan tolkas och
hanteras beroende på synsätt och situation. I detta kapitel kopplar vi be-
greppen risk och osäkerhet till uppsatsens problemformulering. Vidare ges
utrymme för våra personliga reflektioner kring arbetet med denna uppsats.

8.1 Riskbegreppet

Risk och osäkerhet är två närliggande begrepp som, beroende på samman-
hanget de används i, kan var svåra att skilja från varandra. Begreppen kan
ges varierande definition, vår definiton utgår dock ifrån uppsatsens prob-
lematisering och de svar vi har uppnått. Vi anser att risk är kända faktorer
som kan hanteras och minimeras. Osäkerhet rör däremot det som inte är känt
och kan bygga på förväntningar. Osäkerhet är därför svårare att hantera än
risk men det går att planera och ha beredskap för den, ett sätt är att vara
lyhörd. Vi ser därmed att det finns en skillnad mellan risk och osäkerhet.

Risk och risktagande kan delvis definiera en affärsverksamhet eftersom
ett vanligt mål för organisationer är vinst som kan ge avkastning till ägarna.
När ett företag tar en risk bedöms det förväntade utfallet som positivt och
att någon form av vinst uppnås, de positiva aspekterna förenade med risken
överväger således de negativa. I större företag är den finansiella risken för
den enskilda individen relativt liten. Det finns däremot en större risk och
det är den emotionella aspekten, oftast förenad med risken för att sägas upp
och de psykologiska effekter det medför.

Osäkerhet kan inte på samma sätt förknippas med ett positivt eller
negativt utfall, utan bör snarare förknippas med vad som kan identifieras
och hanteras eller ej. När osäkerhetsfaktorer väl identifieras finns även möj-
ligheten att klassa dem som risker.

Hanteringen av risk och osäkerhet beror givetvis på graden av risk och
osäkerhet men även på individuella faktorer. Människor är mer eller mindre
riskbenägna och mer eller mindre analyserande i sin riskhantering. Då om-
givningen präglas av osäkerhet upplevs den som mer eller mindre påtaglig
beroende på varje individs personlighet och utsatthet, därav följer olika di-
mensioner av hantering och attityder.

8.2 Författarnas reflektioner

Arbetet med denna studie har gett oss en värdefull inblick i hur ett svenskt
företag fungerar samt hur situationer som uppstår i ett förändringsskede
hanteras. Vi kom främst att uppskatta mötena med våra respondenter vilka
tog sig tid att träffa oss och besvara våra frågor trots fullspäckade scheman.
Intervjuerna var trevliga och väckte intressanta tankar inför våra framtida
yrkesliv.
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Arbetet med uppsatsen har inneburit svårigheter vad gäller uppskattnin-
gen om hur omfattande en frågeställning är innan den börjar bearbetas.
Exempelvis visade sig det omfattande intervjumaterialet ta längre tid att
sammanställa än förväntat, analysen av mönstren i intervjusvaren visade sig
krävande och tolkningen av den insamlade datan innebar relativt mycket
tankearbete innan formulering av mönster kunde ske och slutsatser dras.

Vi vill varmt rekommendera andra studenter att söka kontakt med företag
inför ett uppsatsarbete. Våra erfarenheter visar att det finns mycket att vinna
på ett samarbete, inte enbart ur akademisk synpunkt utan det ger även
en inblick i praktiken vilket berikar uppsatsskrivandet. Det höjer dessutom
motivationen i stunder då energin tryter.

Under arbetet med uppsatsen väcktes en för oss intressant fråga, ”Hur
kan en strategi på bästa sätt föras ut och förankras i en organisation?”. Då
frågan till viss del berörs men faller utanför syftet med denna studie vill vi
lämna den som förslag på uppsatsämne till andra studenter.
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10 Bilagor

10.1 Presentation av koncernen Ericsson

Lars Magnus Ericsson insåg vid öppnandet av sin butik för reparation av
telegrafer, 1876, att det fanns en stor potential för telekommunikation. Kort
därefter fick en av hans kunder en licens för offentlig telefoni i Stockholm.
Tillsammans arbetade de med visionen att telefoni var allas sak - inte bara
de privilegierades. Vid slutet av 1800-talet hade Ericsson gjort Stockholm
till den stad i världen med högst användning av telefoni. (Ericsson, 2005b).

Ericsson erbjuder idag utrustning för telekommunikation och relaterade
tjänster till mobila och fasta nätverksoperatörer på global nivå. Över 1000
nätverk i 140 länder använder Ericssons nätverksutrustning och 40 procent
av alla mobil samtal sker genom företagets system. Huvudkontoren är lokalis-
erade i Stockholm.(Ericsson, 2005c)

Primärt affärsutbud
Mobilsystem: Erbjudandena innefattar bland annat radiobasstationer, infras-
truktur för nätverk samt nätverkstjänster.
Tjänster : Tjänsteportföljen innehåller bland annat konsulter, systemintegra-
tion, nätverksoptimering, utbildning och teknisk support.
Mobiltelefoner : Sony Ericsson (Sony Ericsson Mobile Communications) lev-
ererar mobiltelefoner och annan mobil utrustning. Denna 50/50 joint venture
kombinerar expertisen inom mobil kommunikation som Ericsson besitter med
Sonys expertis inom elektronik. (Ericsson, 2005d)
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10.2 Begreppslista

BU - Business Unit (affärsenhet)
BUAC - Business Unit Access
BUGS - Business Unit Global Systems
BUSY - Business Unit Systems
CEO - Chief Executive Officer (verkställande direktör)
EAB - Ericsson AB (”Storbolaget”)
F&A - Finance & Accounting (Finans & Redovisning)
GF - Group Function
LME - LM Ericsson AB (Moderbolaget)
MU - Market Unit (marknadsenhet)
OPEX - Operational Expenses
P22 - Befintlig rapportgenerator
P50 - Ny rapportgenerator, reviderad version av P22
P50 Self-Service - Pilotprojektet
SSC - Shared Services Center
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10.3 Intervjumall

Resonemang kring risk och osäkerhet
- Vilka associationer finns till dessa begrepp?
- Koppling till den egna arbetssituationen idag och i framtiden?
- Hur hanterar du risken/osäkerheten?

Arbetsuppgifter och ansvarsroller
- Hur ser arbetsområdena ut idag?
- Hur långt sträcker sig ditt ansvar i organisationen?
- Tar du initiativ utöver dina ordinarie arbetsuppgifter?

Nuvarande arbetssituation
- Vad anser du om det nuvarande arbetssättet och ansvarfördelningen?
- Vilket finansiellt ansvar anser du att en linjechef/ controller bör ta?
- Hur kan den nuvarande arbetssituationen förbättras?

Know your numbers
- Hur tolkar du uttrycket ”know your numbers”? - Hur skulle du beskriva
dina kunskaper om den finansiella uppföljningen idag?
- Hur arbetar du med prognoser och analyser beträffande omkostnadsuppföljn-
ing idag?

Beslutsfattande
- Vilken typ av beslut fattar du?
- Kan du beskriva beslutsprocessen?
- Hur arbetar du med information inför ett beslut?

Nätverk och informationshantering
- Hur ser ditt nätverk ut idag och hur utnyttjar du det?
- Var ifrån hämtar ni information?
- Vilken typ av information efterfrågar ni?

Medvetenhet och kunskap om det nya konceptet
- Vilken information har du fått om konceptet?
- Har denna information varit tillfredsställande?

OPEX-controllers föväntningar på linjechefer
- Vilket ansvar för den finansiella uppföljningen förväntar du dig att lin-
jechefen bör ha i framtiden?
- Hur bedömer du deras kompetens för de nya uppgifterna?

Förväntningar och attityder till det nya konceptet
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Resonemang kring för- och nackdelar med konceptet

Resonemang kring centralisering och en stramare organisation
- Hur har du påverkats av centraliseringen i ditt dagliga arbete?
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10.4 Referat från intervjuer

Intervjuerna genomfördes till största delen under november månad 2005, dvs.
under den tid pilotprojektet pågick.

10.4.1 Referat controller A

Resonemang kring risk och osäkerhet.
Efter centraliseringar och neddragningar har genomsnittsåldern ökat då de
yngre ”friska vindarna” har fått lämna företaget. Många av de äldre har nog
svårare för att anpassa sig till förändringar, nya system. Den här förändrin-
gen känns dessutom inte som ett i ledet utan som en väldigt stor omställning
mentalt. Osäkerheten kring projektet är stor och ingen har facit i handen.

Jag tror inte att linjecheferna har förstått att efter bokslutet ska de själva
ta ut rapporter etc. Flera linjechefer har dessutom inte gått den utbildning
som har erbjudits. Risk är ett laddat ord för mig och beror på vad man talar
om. Riskerna med själva systemet finns redan dokumenterade. Vi har haft
många buggar i systemet hittills, långa väntetider, dålig kvalitet på datat etc.

Nuvarande arbetssituation och ansvarsroller.
Jag tar dagligen initiativ till att lösa vissa situationer som kanske inte står
i min arbetsbeskrivning men som jag har kunskap om. När jag sitter ute
i verksamheten får jag ofta frågor om allt möjligt och ställer då upp, så
länge jag har tillgång till information och kunskap i frågan. Jag föredrar att
sitta ute i verksamheten, då jag får möjlighet att se samband mellan affärs-
beslut och siffror och blir inte lika isolerad i min ”ekonomivärld”. Kvaliteten
i supporten kan bli lidande om jag enbart sitter på mitt kontor. Hur den
nuvarande arbetssituationen kan förbättras skulle jag bara kunna svara på
om läget vore stabilt och om vi inte var mitt inne i pilotprojektet.

”Know your numbers”.
Cheferna som har det finansiella ansvaret skall veta vad det är för siffror och
vad som ligger bakom dem. Det kan ses som en självklarhet, men det är det
inte alltid.

Beslutsfattande.
Jag fattar många beslut dagligen. Saker som rör fakturor fattar jag beslut
om utan att fråga linjecheferna, då de inte har den kunskap som behövs för
att svara.
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Nätverk och informationshantering.
Mitt nätverk utgörs av mina kollegor. Våra kompetenser ligger inom olika
områden och vi kan därför komplettera varandra. Samtidigt kan jag inte tän-
ka mig att sitta på mitt kontor med mina kollegor på heltid. Jag har ett stort
behov av att sitta ute i verksamheten där saker händer.

Medvetenhet och kunskap om det nya konceptet (P50 Self-Service).
Vi har möten varje vecka om projektet där problem tas upp och frågor reds
ut. Vi skriker efter mer information men ingen kan ge oss tillfredsställande
information, då det är ett pilotprojekt och informationen inte finns att ge.
Vi har fått ramarna, ett serviceavtal, men det är inte alltid lätt att överföra
den skriften till verkligheten. Vi får ständigt ny information.

Förväntningar på linjecheferna.
Lika självklart som att man skall kunna ta hand om sin privatekonomi, lika
självklart är det för mig att en chef skall ha ett intresse för sina siffror. När
uttrycket ”know your numbers” myntades fick nog alla ett uppvaknande. Jag
tycker att linjecheferna skall veta vad de har för budgetramar och vad pen-
garna skall användas till. De skall även kunna göra en budgetuppföljning.
Om något går fel skall de veta vilka åtgärder som bör vidtas. Kompetensen
hos cheferna ser olika ut. Vissa har ett intresse för sina siffror och har koll
på varenda faktura, medan andra inte förstår innebörden av ordet konto.

Förväntningar på det nya konceptet, för- och nackdelar.
En fördel är att linjecheferna tvingas till att förstå vad det här handlar om,
vetskapen om siffror och vad det innebär. Merparten av det vi controllers gör
beror ju på att något har gått fel, individen har handlat felaktigt. Systemet
”tänker” att allt skall går rätt till, men fel uppstår pga den mänskliga faktorn.
Cheferna har inte den kunskap som krävs. Nackdelen är att vi inte kommer
att sitta kvar ute på enheterna. Om jag ska överdriva känns det som att vi
skall sitta i en helpdesk och ta emot samtal ifrån hela världen. Det jobb vi
gör idag skall vi göra per telefon och till tusentals fler. Det känns inte kul.
Det var inte det jag ville göra när jag tog det här jobbet.

Resonemang kring centralisering och en ”stramare” organisation.
Jag tyckte om att sitta ute i verksamheten samtidigt som jag saknade mi-
na kollegor och det utbyte vi hade. Det kändes bra att komma tillbaka till
kollegorna men det innebär även att vi har sprungit mellan två hus, med
alla praktiska problem som det kan innebära. Vi tvingas exempelvis att bära
datorn fram och tillbaka och papper och pärm ligger alltid på fel ställe.
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10.4.2 Referat controller B

Resonemang kring risk och osäkerhet.
I samband med jobbet har jag inte insett några risker med att detta. En risk
framöver skulle kunna vara att arbetet blir monotont då linjecheferna själva
ska gå in och göra mycket av jobbet, att vi blir nischade, mot idag då vi
arbetar vidare och bredare och inte är så låsta vid det man gör. Jag vill i
alla fall inte bli låst i det jag gör.

Risk låter farligare än osäkerhet och förknippas mer med att bli av med
jobbet Jag ser idag varken risk eller osäkerhet i jobbet. Förändringar har vi
ju gått igenom tidigare och det är en naturlig del av arbetet, jag oroar mig
inte så mycket. Vad jag däremot kan se som en osäkerhet är vad som händer
med arbetet och hur annorlunda det kommer att bli.

Nuvarande arbetssituation.
Idag finns en ojämn arbetsbörda som jag försöker att fördela på bästa sätt
så att vi kan avlasta varandra, jämka.

Linjechefen skall kunna svara för sitt finansiella ansvar. Tidigare har det
varit väldigt dåligt gensvar på detta, men idag är de mer kostnadsmedvetna
och jag får fler frågor. Kanske inte på grund av ”know your numbers” utan
mer på grund av att jag har arbetat upp det. Det är även en bra förberedelse
inför en eventuell implementering.

”Know your numbers”.
Var och en skall kunna ta ansvar för sina kostnader. Om chefens chef frågar
ska de kunna förklara varför en kostnad eventuellt sticker ut. De skall kunna
det flytande, löpande. Det är lite synd att det inte trycks på mer uppifrån,
ända uppifrån koncernnivån även om det är många led ner i organisationen.
De ska veta vad det är de rapporterar. Helt plötsligt börjar linjecheferna att
ställa mer frågor om varför och hur det fungerar.

Nätverk och informationhantering.
Hela gamla organisationen (Enterprise), säljare och linjechefer som kan hjäl-
pa till trots att det är olika bolag.

Är det något jag funderar över vänder jag mig till kollegorna i första
hand. Om det är något arbetsbetonat som kollegorna inte har jobbat med
vänder jag mig ut i organisationen och till gamla kollegor. Information häm-
tas hos den som känns mest insatt i en fråga. Här är det en fördel med att
sitta nära sina kollegor då man lätt kan springa över och fråga.

Medvetenhet och kunskap om det nya konceptet (P50 Self-Service).
Jag har fått ganska bra information. Då jag även är Super-user är jag lite
mer insatt än de andra då jag tidigt får information, jag är även med och
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utbildar. Jag är tvungen att ta del av all tillgänglig information eftersom
linjecheferna (som ingår i piloten: red.) kan ringa för support.

Informationen har inte gått ut till organisationen i den utsträckning det
har behövts. För min del har jag inte känt att jag har behövt mer informa-
tion än den jag har fått. Jag väntar på nästa steg för piloten.

Förväntningar på linjecheferna.
Det är blandat, väldigt blandat. Jag har börjat få dem engagerade. Då lär
de sig mer och mer. Vi bygger vidare på relationen vi redan har skapat.

Förväntningar och attityder till det nya konceptet.
Ingenting. Jag tycker att det är positivt men är tveksam till att linjechefer
skall vara ekonomer. Det kan bli så att de ber sekreteraren eller har en con-
troller som gör det åt dem, de har ju redan mycket att göra. Deras arbetssätt
ändras och blir mer administrativt, svårt att få dem att ändra sig. Det kan
påverka business controllers arbete. Det har redan idag lagts över mer ansvar
på dem men om de verkligen behöver hjälp, då vänder de sig till mig.

Inom gruppen kan vi få en enhetlighet i hur vi arbetar mot affärsenheter-
na, vilket är viktigt om vi skall kunna nå ut till alla enheter så småningom.
Det blir lättare att skapa ”back-upp” vid sjukdom. Men det är svårt att se
hur det kommer att bli i framtiden.

Resonemang kring centralisering och en ”stramare” organisation.
Omorganiseringen har påverkat mig på så sätt att vi ekonomer har klumpats
ihop och det är svårt att vidga sig om man vill flytta på sig. Detta kan leda
till att våra jobb blir mindre eftertraktade.

Jag har alltid suttit ute i organisationen och då blir det mycket ”ad hoc”
grejer. Då vet man vad som händer. I och för sig jobbade jag då mot en
organisatorisk del. Idag jobbar jag mot fler, då är det en fördel att sitta
ekonomer tillsammans.

10.4.3 Referat controller C

Resonemang kring risk och osäkerhet.
Vi börjar med osäkerhet. Jag anser att jag inte har den information jag
behöver för att göra mitt jobb, t ex. vad man ska tänka på när man lägger
fram en prognos. En viss osäkerhet har man ju alltid, men när det gäller
ett nytt arbetssätt eller en ny inriktning på sitt jobb känner man att man
behöver extra information. Detta pga att man känner sig osäker i sin nya
”roll”. Då vill man helst ha både hängslen och livrem för att känna att man
gör sitt jobb så gott man kan. Osäkerheten hanterar jag genom att fråga
mycket och jag försöker få mer information, som jag sedan analyserar.
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Risken med detta skulle kunna vara att man utformar ett beslutsunder-
lag, baserat på för lite information, som blir sämre. Jag ser inte att det är
någon stor risk, jag skulle nog inte definiera det som risk. När det är förän-
dringar på gång blir man mer ”vidsynt”, man vet att det blir skakigt i början.
En risk skulle vara att man gör en riktigt dålig affär för Ericsson eller att
man rapporterar fel siffror till marknaden. Risk är ett alldeles för starkt ord
för att kopplas till det nya konceptet.

Ju mer osäker man är desto lättare blir det att lyssna på teorier som
cirkulerar, alltså rykten, som man kanske sedan lägger in i sina analyser.
Det kanske man kan se som en liten risk.

Nuvarande arbetssituation.
Min roll för OPEX ser idag ungefär ut som det nya konceptet gör. Jag
har ”coachat”, främst de chefer som sitter här i med mig, att gå in i vårt
system och titta på sina kostnadsställen, ta ut rapporter och se att det de
har på sina kostnadsställen är rimligt. Detta har merparten av cheferna gjort.
Vår förändring här är därför inte så stor. Det är ett fåtal chefer som inte
har arbetat på det här sättet, de har istället haft ett par medarbetare som
har utfört uppgiften åt dem. Dessa chefer verkar ganska nöjda med att får
rapporteringen via mail, så därför vet jag inte hur de reagerar över att själva
gå in i ett system.

Som ekonom kan man tycka att det är självklart att man ska veta var
saker och ting konteras, att man får in rätt intäkter och kostnader etc. Det
är inte alltid så självklart för en linjechef som kanske anser att han/hon bara
bör titta på sitt kostnadsställe, om ens det. De tycker att controllern ”vet
bättre” och förstår vad som står där. Idag går det ut en mailrapport till
linjecheferna, så ansvaret idag ligger i att ta kontakt med sin controller om
det är något man inte förstår. Jag tycker att linjechefens ansvar är stort. De
ska veta vad som köps in, vad som attesteras eller ta reda på det med hjälp
av en controller, etc.

Den mailrapport som idag går ut är egentligen ”död”. Det är siffror i
kolumner som är kategoriserade på hög nivå, inte nedbrutna på kontonivå.
Det är den ansvariges uppgift att gå in och titta om t ex personalkostnader
är rimliga, men med stöd från controllern.

Det nuvarande arbetssättet skulle kunna förbättras genom att linjechefer
får en beskrivning av vad ett ansvar för ett kostnadsställe innebär. Idag är
det inte självklart för alla chefer att de ska göra prognoser etc. Att under-
lätta för linjechefer underlättar för controllers. Nu är vi på väg i den här
riktningen tack vare ”know your numbers”.

”Know your numbers”.
Bokstavligt sett är det självklart för en ekonom att man ska ”veta sina num-
mer”, men vad innebär det? Ska chefen veta att slutsiffran i kolumnen är 100
eller även vad den består av? Det beror på nivån. Jag anser att man tittar på

78



Bilagor

ett kostnadsställe i taget. En ansvarig för ett kostnadsställe ska veta ungefär
hur det ser ut i sin organisation. Chefen ska veta hur kostnadsstället mår.
Har man 50 kostnadsställen under sig ska man inte behöva ha koll på alla,
utan på den högsta och på en grövre nivå.

Nätverk och informationshantering.
I OPEX gruppen finns det mycket kunskap att utnyttja. Sedan har jag ett
nätverk internt i huset, jag ser närheten till folk här som en stor fördel.

Medvetenhet och kunskap om det nya konceptet (P50 Self-Service).
Jag får hävda att jag har fått mycket bra information. Vi har ingått i pilot-
projektet och har fått en genomgång av serviceavtalet, vad vi ska göra och
inte göra. Jag har nog fått den information som finns kommunicerad, sedan
kan det finnas annan information som inte är uttryckt i organisationen.

Förväntningar på linjecheferna.
Jag tror att kompetensen inom vår organisation är väldigt hög, många är
ekonomer eller har länge jobbat med ekonomi. Hos de övriga finns dessutom
ett intresse för att lära sig. Vi har även haft ett pilotprojekt för de chefer som
inte hade arbetat med våra system tidigare och som kunde ha svårigheter
med det ekonomiska språket.

Förväntningar och attityder till det nya konceptet.
Jag hoppas att ännu fler börjar arbeta så här. Att kvaliteten blir bättre och
att siffrorna kommer närmare den organisation som hanterar dem. Nu kanske
chefen lutar sig mot någon som kan hantera siffrorna bättre, men detta kan
leda till att de t ex. attesterar en faktura som inte är hans/hennes egen.
Framöver kanske de kommer att förstå kopplingen bättre och det finns ingen
som hjälper till att ”städa”. Den personen kommer längre och längre bort.

En förväntning från vår sida (OPEX controllers) är att man klargör för
linjecheferna vad det innebär att vara ansvarig för ett kostnadsställe. Att
man lägger mer krut på det än att förklara vilka konton de ska använda för
olika saker etc.

Resonemang kring centralisering och en ”stramare” organisation.
Jag har arbetat på ett annorlunda sätt än vad andra OPEX controllers har
gjort eftersom jag hela tiden har haft närheten till cheferna i samma hus.
Samtidigt har då cheferna nära till mig, vilket kan underlätta för dem. Det
är lättare att ta kontakt med mig i korridoren än att ringa någon. Man har
en relation till chefen och det är svårt att säga nej, eftersom man upplever
att det ingår i den service vi tillhandahåller.

Fördelen med en centralisering är att vi får ett likartat sätt att arbeta
på. Då hänger det inte bara på mig och det sätt jag har lagt upp arbetet,
om jag skulle vara borta. Samtidigt kan det bli ”torftigt” eftersom man då
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inte kan göra saker på sitt sätt, som man tycker fungerar bättre. Jag tror att
det är bra med en standarduppsättning. Man är nu ute efter en standardor-
ganisation där man kan lägga de olika organisationerna på varandra för att
sedan se om något sticker ut.

10.4.4 Referat controller D

Resonemang kring risk och osäkerhet.
Har man arbetat ett antal år inom Ericsson vet man att man har en omorgan-
isering var och vartannat år där processer och arbetsförhållanden förändras.
Det är snarare standard. Så vi har en ganska stor osäkerhet beträffande hur
våra arbetsuppgifter kommer att se ut om ett till två år. Jag tycker det är
roligt med förändringsarbeten, det är en stor del av mitt arbete.

När det gäller utrullningen av P50 är risken att cheferna inte kommer
att göra något om det inte trycks på ovanifrån. Det riskerar att bli ett ”non-
event”, att allt kommer att rulla på som vanligt.

Nuvarande arbetssituation.
Servicenivån ut mot de olika enheterna är så olika att det skapar problem.
Arbetsbördan ökar hela tiden och för att vissa anställda inte skall tvingas
arbeta så mycket att de till slut går in i väggen måste servicenivån förändras
. Situationen är ohållbar.

”Know your numbers”.
Som linjechef skall du definitivt veta de siffror du följs upp på. Går nyckeltal-
en över eller under budget? Om de går över skall du kunna motivera varför.
För en linjechef är det cirka fyra-fem ”key figures” som han/hon skall hålla
reda på, sedan blir det för mycket.

Beslutsfattande.
Även om jag arbetar som projektledare (för andra projekt, ej för P50 Self-
Service, red.) är jag inte den person som i ett projekt fattar avgörande beslut,
vad jag kan göra är att lämna rekommendationer i frågor till styrgruppen.
Tar man fram ett förslag till en förändring gäller det att ta reda på vad som
är bra och vad som är dåligt och hur förändringen slår i organisationen innan
det förslaget förankras.

Nätverk och informationshantering.
Mycket av arbetet går ut på att skaffa sig nätverk (officiella och inofficiella)
för att arbetet skall fungera ordentligt. I de neddragningsprocesser som Er-
icsson genomgått har ju en del av dessa nätverk försvunnit och man måste
då bygga upp nya.
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Medvetenhet och kunskap om det nya konceptet (P50 Self-Service).
Det här projektet styrs uppifrån, vi upplever att projektet är förankrat hos
MU:n men inte hos oss eller EAB. Hos linjecheferna är det överhuvudtaget
inte förankrat. Vi har system som inte fungerar och processer som ingen har
tittat på. Ändå skall det genomföras.

Förväntningar på linjecheferna.
Vi har gjort det här standardpaketet som vi skall hjälpa linjechefen med och
för att inte jobba ihjäl oss har vi lagt standardpaketet på en oerhört hög
nivå.

Vi har sparkat 50 procent av ekonomerna, 60 procent av personalen inom
HR. Ingen har talat om för linjecheferna att de skall ta över arbetsuppgifter
från HR och controllers. Personalen har tagits bort men arbetsuppgifterna
finns kvar. Cheferna har inte tagit ansvar, men det beror på att ingen har
informerat dem om detta. Ett stort glapp finns mellan vad som kan göras
och vad som förväntas.

Jag tror att det flesta har bra kompetens. Arbetsbelastningen är hög och
det sker ingen nyanställning. Får linjecheferna inget uppföljningskrav på sig
uppifrån finns det ingen anledning till att gå in i systemet. Villigheten att
använda det finns kanske inte eftersom det finns så mycket annat att lägga
tiden på.

Tidigare var linjechefen specialist inom sitt område och ledde gruppen i
arbetet. Idag blir hans roll mer administrativ, en arbetsledare bland annat
genom att SOX-kontroller kommer till, HR- och controllerarbete etc. Det
blir mindre tid till att engagera sig i gruppens arbete.

Förväntningar och attityder till det nya konceptet.
Idén är mycket bra men med dagens bristfälliga system och processser kan
det skapa mer problem än underlag till beslut. Bygger man sedan ut detta
till att innefatta alla områden som linjecheferna mäts emot blir det riktigt
bra.

Resonemang kring för- och nackdelar med det nya konceptet.
Fördelarna kommer om det byggs ut och kopplar samman alla bolag. Kon-
soliderat kan man se world-wide, dag för dag, vad som händer men basdata
måste vara korrekta. Det krävs idag ganska mycket städning för att kunna
använda informationen. Detta kommer att ta tid.

Resonemang kring centralisering och en ”stramare” organisation.
Det är roligare att sitta närmare enheten som ekonom och se vad som hän-
der. Arbetsmässigt är det bättre att sitta tillsammans, dvs. centraliserat ,
speciellt när systemen förändras. Det är lättare att vara professionell efter-
som det finns fler att fråga. Om man arbetar decentraliserat måste man ha
ett väl fungerande nätverk.
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10.4.5 Referat controller E

Resonemang kring risk och osäkerhet.
Det finns finansiell risk och den är mer eller mindre lätt att räkna på. Det
finns inslag av finansiell risk i vår verksamhet, att inte klara mål eller att
göra en felinvestering. Pengar finns det mer eller mindre gott om i ett stort
bolag som detta. Det innebär att det är en liten risk för den enskilda per-
sonen. Jämför man med ett litet familjeföretag där en felinvestering kan få
ödesdigra konsekvenser är risken liten. Vi är lite bortskämda med riskbe-
greppet. Få personer tar verkliga risker i företaget, det är egentligen en-
dast på koncernnivå som risker tas. För företaget är risken som störst ur
ett marknadsperspektiv med en felinvestering och att därmed inte uppfylla
avkastningskraven. Då straffas vi av marknaden. Eller omvänt, då vi belönas.
Sedan finns ett individuellt perspektiv, att vi tvingas säga upp anställda till
följd av en felinvestering. Emotionell och empatisk risk kan då vara mycket
större. Exempelvis kan ändrade marknadsförhållanden leda till att ett krasst
ekonomiskit beslut innebär en jättestor risk för en individ. Jobbet är att väga
den ekonomiska risken mot den emotionella och empatiska risken samt att
se till att vi är ett företag som agerar professionellt men samtidigt tar ansvar.

Nuvarande arbetssituation.
Jag ser mig som lyckligt lottat i och med att jag i mångt och mycket styr
över min egen situation, då blir det inte så mycket oklarheter. Däremot om
jag är ostrukturerad och ger otydliga direktiv kan andra uppleva oklarheter
och frustration.

Jag är dock beroende av att få information från andra högre upp som
jag inte kan påverka gällande när jag skall få tillgång till den. Informationen
kommer när den kommer. Det kan då kännas lite svårt och frustrerande när
förutsättningarna för mitt jobb saknas men på det hela fungerar det riktigt
bra.

En linjechef har så att säga olika roller men för den egna linjen och de
anställda har de ett ansvar att hushålla med resurserna på bästa sätt, sunt
förnuft. I princip att följa de regler vi har satt upp, att hålla i pengarna.
Största uppgiften för dem är dock att bibehålla kompetensen hos de anställ-
da och se till att de har en lämplig kompetensutveckling. Detta då personalen
står för den största kostnaden. Vi måste se till att de arbetar mot de mål
vi har satt upp och att de förstår vad de skall göra och vad de skall jobba
mot. Kursen kostar så lite jämfört med vad de kostar i lön. Vi måste få alla
att arbeta mot samma mål annars kan det bli dyrt. Sedan finns det de lin-
jechefer som är ansvariga för en produktlina och då eventuellt också har en
egen stab. Då finns helt andra finansiella mått, refernspriser, R&D etc. och
beslutsprocesser att arbeta med och ta hänsyn till.
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”Know your numbers”.
Det finns många bottnar i ”know your numbers”. Dels har vi i arbetsgruppen
byggt en modell för vad det är ur ett finansiellt perspektiv och som sedan
skickats ut till alla staber. Det är en ”slide” med olika nyckeltal i olika tidsper-
spektiv och om den används av alla är det lätt att jämföra siffrorna mellan
enheterna. I mitt perspektiv är det dock så mycket mer. Det innebär att
ha koll på läget. Vi skall kunna ringa upp en chef och fråga om exempelvis
”runrate”, antal anställda, och få svar direkt. Sedan måste informationen stå
i relation till vad det kostar att ta fram det, det får inte bli alltför detaljerat
på en alltför låg nivå. Allt måste stå i balans mellan enhetens storlek och
vilken information som efterfrågas, det går inte heller att alla har koll på allt.

Beslutsfattande.
Jag bereder finansiella beslut och sedan tas besluten i en ledningsgrupp. Of-
tast lämnar jag en rekommendation i ett ärende. Rekommendationen formar
jag utifrån min detaljkunskap och erfarenhet inom ämnet som gör att jag
kan beräkna saker som de andra inte har tid till. Mycket är baserat på vilka
trender som kan observeras. Besluten följer den process som sedan tidigare
är uppsatt för prognoser etc.

Nätverk och informationshantering.
Vi har ett formellt nätverk som utgörs av mina kollegor som jag arbetar med,
sedan har jag ett nätverk uppåt där jag har vissa personer som jag kan föra
diskussioner med. Därefter har jag kontakter på några andra enheter med
personer som sitter i vad som motsvarar min roll. Det är framförallt bra då
vi kan jämföra utvecklingen mellan områden. Jag har ett litet nätverk inom
HR, vilket jag tycker är bra då mycket rör lönekostnader. Jag skulle säkerli-
gen jobba mycket mer med mitt nätverk men för det jag gör fungerar det bra.

Medvetenhet och kunskap om det nya konceptet (P50 Self-Service).
Jag har fått det beskrivet av Monica Klasmark och vet att det är på gång.
Baserat på det tänkte jag att det kunde vara bra om någon mer än jag vet
om detta på den här affärsenheten. Så jag bjöd in Monica till vår lednings-
grupp. De är därmed mer eller mindre uppdaterade om att något är på gång.
Vi har sagt nej till att vara med i pilotprojektet eftersom vi inte skulle ha
tid till det. Jag har väl fått tillfredsställande information med tanke på den
nivå det ligger på.

83



Bilagor

Föväntningar på linjecheferna.
Hur svårt kan det vara med den finansiella uppföljningen, att räkna ut vad
kostnaden är? Det handlar ju om människor på hög akademisk nivå. Så man
kan förvänta sig att de skall klara av en linjeuppföljning. Engagemanget är
däremot i många fall mycket lågt.

Deras kompetensproblem ligger istället i att komma åt IT-systemen, att
ta sig in och att ta sig tid. Jag har sagt det till Monica, att det måste vara
enkelt. Man klickar på en länk och då finns allting där. Man ska inte behöva
logga in, skriva in sitt kostnadsställenummer som är 12-siffrigt etc.

Förväntningar och attityder, för- och nackdelar med konceptet.
Fördelen med det här konceptet och med ”know your numbers” är att när
du får ner det på en låg nivå, den information som de verkligen påverkar, då
får du en självsanering i systemet. Nu tittar ingen förrän det är riktigt fel
och då blir det en stor utredning. Den stora fördelen är nog att man kommer
ifrån det månatliga. Man kan inte gå in en gång i månaden, utan man bör
gå in varje dag och titta på sitt kostnadsställe. Det som inträffar är fakturor,
en del har ganska många fakturor som rullar in varje dag.

Nackdelen är att om någon exempelvis går på föräldraledighet i fyra
månader är hela prognosen förstörd. Det omvända händer om någon kommer
tillbaka, vilket man ofta inte vet om. Problemet med ”know you numbers”
när det gäller för små kostnadsställen är att du inte kan ställa dem till svars
för helheten, eftersom en stor del är personalrelaterade kostnader. Det räcker
med övertid eller vad som helst. Min personliga åsikt är att man låter folk ta
ansvar för och förstå de kostnadsdrivare som de kan påverka och låt andra
ta hand om resten av kostnadsdrivarna, exempelvis lokalkostnader som ska
”nycklas” ut varje månad och på varenda enhet. Det räcker med att upplysa
folk om detta en gång per år. Det är bra information, men det är ändå
någon annan på koncernnivå som bestämmer i vilka lokaler vi ska sitta. Jag
anser att vi bör låta dessa personer sköta dessa frågor, annars bör vi ta bort
den funktionen för då blir det en dubbel funktion. Dels sitter det människor
på lokal nivå och funderar, dels folk på central nivå som är ännu dyrare.
Det blir inte så mycket kostnader kvar att styra över, vad som återstår är
utbildningskostnader etc. Uttrycket gäller därför för mig enbart det du kan
påverka. Men jag är rädd för att i samband med det nya konceptet kommer
en massa andra icke påverkbara kostnader att analyseras. Vad du egentligen
bör ha kontroll över är de anställda.

Databasen för HR är inte uppdaterad. Jag tror inte att antal anställda
ingår i det nya konceptet. Det är någon annan som tar hand om anställda.
Det är inte bra eftersom det är den största kostnadsdrivaren vi har. Det
gäller om folk arbetar deltid, heltid eller har konsulttjänst etc. Det gäller att
ha bra processer för att ha koll på dem. HR har främst varit intresserade
av chefsrekrytering och kompetensutveckling av anställda, men de har aldrig
räknat antal anställda. Det har de ansett vara ekonomens uppgift och vi har
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varit snälla och har ställt upp. Men nu har vi sagt ifrån och gör det inte
längre. Det är deras ansvar och nu börjar de närma sig. Då får vi ett verktyg
som är enormt starkt när det gäller en stor del av kostnadsmassan. ”Know
your numbers” borde istället heta ”know your heads”, då skulle vi ha koll på
70 procent av kostnadsmassan. Istället lägger vi nu ner en massa energi på
saker som nycklas fram och tillbaka.

Resonemang kring centralisering och en ”stramare” organisation.
Man får gå tillbaka till resonemanget kring vad du kan påverka och inte
påverka. Det du inte kan påverka skall inte vara decentraliserat. Det är jät-
tebra att ha en IT-tekniker i huset, som vi hade förut, men kostnaden var
hög. Du får en effektivare organisation till en lägre kostnad, men med lägre
servicegrad i vissa avseenden och en högre servicegrad i andra. Vi har exem-
pelvis dygnet runt-support vilket aldrig skulle ha fungerat förut. Nu ringer
jag helpdesk i exempelvis USA, om de är vakna, och det finns alltid någon
att få tag i.

Ska man effektivisera tror jag på centralisering. Sedan gäller det att man
genomför det på rätt sätt och med rätt system och rutiner. Det gäller att
ha en genomtänkt implementeringsplan och nu kör de ju pilotprojektet. Det
finns dessutom tuffare beslut som tagits än att rulla ut ett Self-Service kon-
cept.

10.4.6 Referat linjechef A

Resonemang kring risk och osäkerhet.
Någonting jag ofta tänker på vid beslutsfattande är att vi i styrgruppen
måste kunna ta beslut under osäkerhet och risk. Många förväntar sig att
svaret skall stå skrivet. Alla vet att fem är större än tre, varför ska man då
sitta och diskutera inför varje beslut? Det är det som business management
handlar om, att ta beslut under osäkerhet. Risk och osäkerhet är något vi
lever med i hela vår verksamhet. Vi har inte facit i hand förrän efteråt.

Förhållandet till min OPEX controller känns däremot inte som något
problem eller osäkerhetsfaktor. Jag vet att hon ställer upp när jag ropar på
hjälp. Visst ingår jag i pilotprojektet och jag förväntas sköta saker på egen
hand osv, men man kommer inte att låta verksamheten bli lidande bara för
att jag möjligtvis inte har fixat det.

Nuvarande arbetssituation och ansvarsroller.
Vad som händer med chefsrollerna på Ericsson är att många supporterroller
har försvunnit och man förväntas ta hand om en hel del själv, som man inte
gjorde innan, exempelvis Human Resource- och finansfrågor. Chefen blir nå-
got av en tusenkonstnär som ska kunna lite av varje istället för att vara
riktigt bra på något specifikt.
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”Know your numbers”.
Uttrycket ”know your numbers” betyder för mig ”understand the details of
your responsibility”, dvs. inte enbart det finansiella utan även att du förstår
vad du är tillsatt att leda. Hur du styr och hur du säkerställer kvaliteten
genom att ha koll på detaljer, inte bara sväva över det mesta.

Personligen vill jag ha ordning och reda och koll på mina siffror, även
om min ekonomi inte är en stor apparat. Jag vill veta om jag har släppt ut
ett antal inköpsordrar för konsulter, vilket är en av de större kostnaderna.
När jag sedan får en utfallsrapport vill jag veta vad den säger. Mycket är
standardkostnader och väldigt lite förändras eller sticker ut. Lönekostnader,
lokalhyra etc. är fastställda. Det är relativt lite pengar jag egentligen styr
över.

Beslutsfattande.
Det måste kännas rätt i magen, precis som i huvudet. Man ska gärna ”sova
på saken” inför riktigt viktiga beslut. Det händer något, en process, när man
får tid att bearbeta saker. Ibland tar beslutsprocesser för lång tid, så pass
lång tid att beslutet blir felaktigt per definition, det kommer helt enkelt för
sent.

Nätverk och informationshantering.
Ericsson har en stark nätverkstradition och vi är dåliga på att respektera de
formella strukturerna och hierarkierna. Man uppmuntrar ett aktivt nätverks-
byggande och att folk utnyttjar sin sociala kompetens när man vill ha något
gjort.

Ett problem jag kan uppleva när det gäller beslut och förändringsarbete
är att när man sitter på ett huvudkontor är det svårt att veta huruvida man
verkligen når ut längst ut i organisationen eller inte. Det är så långt ut saker
verkligen händer.

Medvetenhet och kunskap om det nya konceptet (P50 Self-Service).
Jag har erfarenhet av förändringsarbete och vet hur pass lång tid det tar
att implementera och att sedan få folk att börja använda ett nytt system.
Jag har varit delaktig i utvecklingen av IT-stödet men jag har liten praktisk
kunskap av att använda funktionen.

Förväntningar och attityder till det nya konceptet.
Jag har inte kunnat prova systemet än och problemet med utbildningar som
denna är att man inte lär sig något om man inte får använda det på en gång.
Jag kommer säkerligen att ropa på min controller, som i sin tur får visa mig
hur jag ska göra. Om det blir mer att göra för min del ser jag inte som något
problem, man kan alltid anpassa sig och omprioriteringar sker automatiskt.
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Resonemang kring för- och nackdelar med det nya konceptet.
Nackdelen är att det tar tid. Fördelen är att jag inte är beroende. Om min
OPEX controller har gått för dagen finns tryggheten i att jag kan ta fram
rapporter och dylikt själv.

Resonemang kring centralisering och en ”stramare” organisation.
Det märks att det är en stramare organisation. Folk sitter kvar längre på
arbetet och man blir inte förvånad om man blir kallad till ett möte kl. 08.00.
Förr ”slösades” det mer, idag krävs godkännande för fler saker än tidigare.

Jag anser att neddragningarna även har medfört något gott när det gäller
människors relationer till varandra. Man ser inte varandra som enbart resurs-
er, utan mer som individer.

Det enda jag upplevde som negativt vad gäller OPEX centralisering var
det rent fysiska, att min controller inte satt här dagligen. Jag märkte ingen
större skillnad i själva supporten när de för fyra år sedan samlades upp or-
ganisatoriskt, förutom det faktum att de fick mer att göra då de blev färre.
Man sitter ändå och skickar mail till varandra, så det spelar nästan ingen
roll. Det beror givetvis på hur den personliga kontakten mellan linjechef och
controller ser ut. Om det gäller två inbundna personer kanske det geografiska
avståndet spelar större roll.

10.4.7 Referat linjechef B

Resonemang kring risk och osäkerhet.
Det är högst påtagligt just nu eftersom vi befinner oss i en förändringsprocess.
De senaste tio åren har egentligen präglats av förändringar på Ericsson. Då
infinner sig osäkerhet och risker som vi har fått lära oss att leva med.

Jag tycker att vi skulle kunna lära oss mer av förändringsprocesser än
vad vi har gjort. Förändring på Ericsson upplevs som hot av många. Män-
niskor har behov av trygghet och stabilitet. Förändringar borde ses mer som
möjligheter. Vi skulle kunna arbeta mer med att försöka uppnå detta. Man
måste arbeta med beteenden och undersöka varför människor upplever förän-
dringar som hot. Jag tror att det är viktigt att man som individ får genomgå
en första chock och reaktion men att sedan snabbt övergå till ett tillstånd
där man tänker ”hur kan jag dra nytta av det här?”.

De människor som beslutar om en förändring gör det under en väldigt
lång tid innan de informerar den breda massan. Presentationen sker då ofta
en gång genom en powerpoint-presentation, sedan förväntas alla befinna sig
på samma nivå.

Själv hanterar jag osäkerhet genom att försöka hålla mig välinformerad
och involverad genom att exempelvis anmäla mig till förändringsgrupper.
Det fungerar dock inte alltid, speciellt när man hamnar vid sidan om en
förändring. Som medarbetare är det inte så lätt att hålla sig informerad efter-
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som företaget inte alltid släpper information i den omfattning som förväntas.

Nuvarande arbetssituation och ansvarsroller.
Min uppgift som chef är att se till att maskineriet fungerar, att se till att vi
gör rätt saker och att vi gör det på ett korrekt sätt. Jag ser mig själv som
en motivator till mina underchefer, se till att de vet i vilken riktning de skall
driva verksamheten. Jag tycker om att arbeta i team, att få en grupp att
fungera är en styrka. Mina uppgifter är att få helheten att hänga ihop och
att få olika komponenter att dra åt samma håll.

Under mina tidigare år som chef på Ericsson har jag haft möljighet att
sträcka mig utanför mina ordinarie uppgifter och ta till mig extra uppgifter.

Snart når vi en mättnadsnivå vad gäller mängden administrativa uppgifter
för cheferna. Man kan inte begära att cheferna skall vara ”rena” chefer och
arbeta med kärnverksamheten samtidigt som de skall vara ute och träffa
kunder och säkerställa att allt görs och hur det görs. Det gäller att hitta en
balans, men idag känner jag att vi trycker fram båda delarna samtidigt. Man
skall som chef ta hand om det administrativa men även vara operativ och
förstå vad som händer.

”Know your numbers”.
Man skall som chef veta vilka finansiella ansvar och möjligheter man har. Är
jag ansvarig för en verksamhet har jag ett kostnadsställe att ta hand om. Att
veta vad som är mitt ansvar, vad som påverkar vad när jag gör vissa saker,
var kostnader hör hemma och var de dyker upp i resultaträkningen. Att veta
vad det betyder när det konkretiseras, hur mycket kostar min enhet och är
det mycket eller lite i relation till andra enheter?

Så som vi har skapat organisationen på Ericsson får du som linjechef en
kostnadsmassa. Den kostnadsmassan har du väldigt begränsad kontroll över
och du kan inte påverka den i någon större utsträckning. Egentligen sätter vi
låga krav på att du skall kunna styra den, för det går inte. Telefonkostnaden
är fast, lokalkostnaden är fast, personalkostnaden är fast (relativt fast). Du
måste ganska högt upp i hierarkin för att känna att du har en tillräckligt
stor verksamhet att påverka.

Jag anser mig själv ha bra information och kunskap om hur Ericsson
presenterar sina siffror, vad de betyder och var de finns samt hur man ska
styra dem eller behandla dem. Men i min position idag, i en enhet med bara
ett kostnadsställe, blir engagemanget ganska lågt. Jag tittar igenom och gör
mina prognoser, men påverkansgraden är liten.

Samarbetet med min OPEX controller är bra. Hon hjälper till när vi
ber om det och hon står för det administrativa stödet. Varje gång jag har
gjort en prognos och har behövt lite hjälp har vi suttit tillsammans och gått
igenom arbetet, hon har förklarat hur det hänger ihop. Hon gör ett stort
jobb och det är ett jagande av siffror. Skulle jag inte få den hjälpen skulle
min uppgift bli svårare. OPEX gruppen är en service med en stödjande roll
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för att chefer och ledningen skall kunna ta bra beslut utifrån de ekonomiska
grunder vi har. Om vi skulle ha ett fantastiskt system där man bara behöver
trycka på en knapp skulle det fungera utan OPEX controller, men det har vi
inte idag. Det krävs rätt så mycket handpåläggning. Mitt arbete beträffande
omkostnadsuppföljningen idag innebär att jag tittar igenom de excelfiler jag
får som visar hur det ser ut på min enhet, dvs. utfall. Jag tittar efter ab-
normiliteter, något som avviker ifrån vad det borde vara. Om vi t ex. brukar
ha ett utfall på lokaler på 350 000 och helt plötsligt uppgår de till 10 000
eller 500 000, då vänder jag mig till OPEX finansiella controllers och ber
dem titta på det.

Beslutsfattande.
Jag utgår ifrån fakta och försöker stänga av känslor då jag fattar beslut.
Jag försöker tränga förbi ”tyckandefasen” och jobba med fakta. Det är svårt
ibland eftersom folk ofta har starka åsikter. Man får gå ett varv till och
försöka förstå vad dessa åsikter bygger på.

Jag anser att det är viktigt med bollplank, exempelvis kollegor och led-
ningsteam, då man ska fatta beslut.

Nätverk och informationshantering.
Man bygger ständigt nätverk på Ericsson och företaget skulle stanna utan
sina nätverk. Mitt nätverk är mer vertikalt än horisontellt.

Medvetenhet och kunskap om det nya konceptet (P50 Self-Service).
Om någon skulle fråga mig om P50 idag skulle jag inte kunna svara. Det
är möjligt att jag har fått någon information om det. Jag kan inte påminna
mig om att jag har gått utbildningskursen. (Red. Respondenten ingår ej i
pilotprojektet.)

Resonemang kring centralisering och en ”stramare” organisation.
Det är en omställning för framförallt cheferna men jag tror att det i slutändan
är bra. Vi kan inte ha stabs- och supportpersonal ute på varje enhet. Det
är bättre att de arbetar centralt och kontinuerligt med detta. Det är en
beteendefråga för oss chefer att börja använda dem. Det tar lite längre tid
med vissa ärenden, men hittills har jag inte haft några problem med att
komma fram till exempelvis HR personal.

Centralisering i sig tror jag är bra därför att ju oftare man arbetar med
saker desto kunnigare blir man. Problemet för oss chefer idag är att vi kanske
har ett sjukärende per år att hantera. Vilka rutiner använder jag då? Man
kan inte begära att vi ska kunna det. Vi kan inte bli experter på något vi
hanterar så sällan.
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10.4.8 Referat linjechef C

Resonemang kring risk och osäkerhet.
Associationerna till detta är ju flera. Det finns ju dels risker i allt arbete
med ekonomisk information, den vanliga arbetsmiljön, kontoret och sen finns
affärshemligheter. Det kan ju vara osäkerhet i siffror men även osäkerhet
kopplat till risk. Risker är ju även möjligheter i affärssammanhang.

När det gäller risker så är denna organisation lite speciell, den är utsatt
för allt. Den består ju av interna konsulter som jobbar inom hela Ericsson.
Då finns det risker med att hålla samman organisationen. Den måste bygga
på annat. Risk kan även vara att folk omsätts, att kompetens försvinner,
men att personer omsätts kan även vara positivt. Förutsättningen för att
internkonsulterna skall kunna utföra sina uppdrag är att de kan gå in i
systemen där de arbetar och det kan ju också vara en risk.

Jag tror att vi hanterar den på rätt sätt inom Ericsson, ex. sekretess av-
tal som vi får skriva på, regler för rutiner av data och besök. Hur vi arbetar
med kryptering av dokument etc.

Nuvarande arbetssituation.
Jag håller just nu på att bygga upp den här verksamheten, den bygger mycket
på enskilda uppdrag. Vi har däremot ett gemensamt ansvar utåt och att
stötta varandra. Nuvarande arbetssätt, det är det vi försöker ändra på, vi
arbetar ju med att få lite mer ordning och reda, så att uppdrag kommer in
på ett mer enhetligt sätt.

Förbättring av nuvarande arbetssituationen? Ja, då har vi ju verktygen,
det måste vara lite lättare att utföra sina arbetsuppgifter, men jag tror även
att kompetensen måste höjas lite.

”Know your numbers”.
För den egna verksamheten skall du veta hur många personer vi är, dvs.
antal. Arbetar du inom produktion bör du veta hur många fakturor du har
etc. Jag bör hålla reda på antalet uppdrag som vi har och även dess längd.
Även kronor, hur mycket man kostar, etc. I det stora hela bör man veta hur
stort Ericsson är, vilka marknader vi har, veta en del nyckeltal om Ericsson.
Man skall förstå sig på hur företaget fungerar.

Som linjechef bör man ju veta vad man kostar, gärna uppdelat på ett
antal huvudrubriker; personal, resor etc. Sedan beror det på om man har
någon verksamhet, som jag. Jag bör rimligtvis hålla reda på vilka uppdrag
jag har. Det finns även ett ansvar att signalera om något avviker i prognoser
och göra något åt det. Vi måste veta lite mer. Vad ingår i personalkostnader,
hur fungerar det med faktureringen, vem gör vad?
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Beslutsfattande.
Kring personalen. Egentligen inte särskilt mycket. Jag godkänner inköp om
det är något som handlas.

Jag vill vara insatt innan jag tar ett beslut. Om någon vill att jag skall ta
ett beslut vill jag att de förbereder mig. Jag vill att det skall vara ett tydligt
beslut. Det är vi svenskar dåliga på. Sedan skall det genomföras och det är
ofta svårare.

Inför ett beslut samlar jag in information så att jag kan forma mig en
bild, vilken information jag efterfrågar beror på vad jag skall besluta om.

Nätverk och informationshantering.
Jag har ett stort nätverk eftersom jag har jobbat så länge inom företaget,
däremot har min organisation endast det nätverk där de jobbar. Det är nå-
got som vi arbetar med. Sedan har jag ju privata nätverk som jag hämtar
kompetens från. Jag utvecklar mig även privat på kvällarna.

Medvetenhet och kunskap om det nya konceptet (P50 Self-Service).
Jag har fått en papperspresentation om det i och med att vi skulle ta in en
resurs, men jag tycker inte att jag vet tillräckligt mycket om det. Jag anser
att jag måste veta mer om det men jag vet att det ligger en action på det
hos MT.

Förväntningar och attityder till det nya konceptet.
Det skall hjälpa mig vid budget och uppföljning så att det blir lättare. Fram-
förallt skall vi göra lika. Var och en skall klara sig själva men ha tillgång till
bra material. Jag oroar mig däremot för hur systemet skall fungera. Hittills
har det aldrig fungerat bra och det skulle då förvåna mig om det här gör det.

Jag tror att det är väldigt viktigt att man går ut med information om
detta, att exempelvis Kalle Sundström går ut, att man binder upp. Han bör
säga att det är det här linjecheferna skall göra, annars kommer de inte att
göra det. De kommer att anställa assistenter och konsulter och det skulle vi
ju inte ha.

Resonemang kring för- och nackdelar med konceptet.
Jag ser egentligen inte några nackdelar i sak med det här. Men det är genom-
förandet som är så viktigt. För om vi inte gör det här nu blir det ännu en
sak som är genomförd ”halvt om halvt”. Man tycker att man har varit smart
som har tagit beslut, men det är verkställandet som är det viktiga. De måste
gå före och visa att så här skall ni göra. Sedan måste de visa att de inte ac-
cepterar beteenden som faller utanför, olydnad alltså. Man måste stå och
informera mycket mycket mer än vad man tror, om och om igen.
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Resonemang kring centralisering och en ”stramare” organisation.
Vi har ju sagt upp folk, det är inte så roligt, speciellt när man säger upp fel
personer. Man kan behöva säga upp en yngre person som är duktig för att
istället behålla en person som är mindre duktig.

Vad som är bra är att du får många saker som är lika, t ex. P50. Vad som
inte är bra är om det inte fungerar. Det är då man blir så besviken. Sedan
blir man besviken när man ser att människor inte är positiva förebilder. An-
nars är centralisering någonting bra.

10.4.9 Referat linjechef D

Resonemang kring risk och osäkerhet.
Det finns alltid en risk i att man inte har ”koll på läget”. Om det sedan
är osäkert kring läget, dvs. att man har bristande information, då kan det
vara mer accepterat. När det handlar om att ha koll på sina kostnader får
det däremot inte finnas någon osäkerhet, för då löper man en risk och då
duger man antagligen inte till sitt jobb. Att inte ha koll på sina kostnader
är riskfyllt och det borde inte finnas någon stor osäkerhet. Risk kan vara att
se dålig ut, behöva skämmas eller rent av få sparken för att man inte sköter
det man ska.

Osäkerhet kan ligga i små detaljer men ofta får man i chefsrollen faktiskt
inte veta vad som gäller. Det kan vara osäkra perioder, Ericsson har gått
igenom perioder av osäkerhet då man inte vet hur det ska gå, man är osäker
och orolig. Men det gäller att skaffa information, kontrollera att informatio-
nen är rätt, ta hjälp av goda medarbetare. Det gäller helt enkelt att skaffa
information och att kommunicera åt alla håll kring det hela. Finns det risker
som jag inte rår på gäller det att kommunicera det på ett tydligt sätt.

Att hantera osäkerhet är en del i en chefs jobb, vilken nivå man än är
på. Det är riskfyllt att ha ett sånt jobb om man inte klarar av det. Hur man
själv hanterar osäkerhet och risk beror på hur mycket ”controlfreak” man är.
En del kan ju leva med det, spelare gillar ju risk.

Angående det nya konceptet P50 finns en risk i att jag inte hinner sätta
mig in i det och att osäkerheten blir större än förut. Men jag måste utgå
ifrån att det här ska göra osäkerheten mindre. Förändringsprojekt kan syf-
ta till många olika saker, t ex. att spara pengar, en kvalitetsökning osv. I
det här fallet skulle jag säga att det syftar till att förtydliga och förenkla, så
det borde leda till mindre risk och osäkerhet, om det går så bra som man tror.

Nuvarande arbetssituation.
Cheferna på Ericsson blir mer och mer lika. Kraven blir samtidigt fler och
fler. Förr räckte det med att man kunde ”pusha på” och få saker och ting
gjorda. Nu ska vi vara bra ledare, ha koll på detaljerna, ”know our numbers”,
vi ska nog egentligen kunna företagets strategier utan och innan. Kravbilden
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har ökat, utan tvekan. Man har dessutom som chef alltid en publik av medar-
betare som kan tycka om vad man gör eller inte gör. Det får man leva med,
det ingår i rollen. Om man bryr sig för mycket om vad alla tycker, då klarar
man det inte. Jag kan inte säga att det har blivit svårare att vara chef, för
det kan jag inte gradera, men det har uppstått krav ur flera dimensioner.
Det gäller inte bara att ösa på, utan vi ska vara duktiga i många avseenden.

Vad som är svårt i den nuvarande arbetssituationen är att få tiden att
räcka till för att tänka på morgondagen. Just nu väntar jag på att vi ska
avsluta några stora projekt och att vi i början på nästa år kan komma ner i
ett ”normaltryck” så att alla, inklusive jag själv, kan hinna tänka mer framåt.
Nu handlar det mer om att genomföra det vi har sagt.

”Know your numbers”.
”Know your numbers” kan orimligen innebära att varje person i chefsställning
eller varje medarbetare ska kunna Ericssons koncernbokslut. Det finns natur-
ligtvis lite statistik som kan vara trevlig att kunna, exempelvis hur många
miljarder vi har sålt för, vad vår marginal är osv. Men jag lägger stor vikt
vid ”your numbers”. Man ska kunna siffrorna för sin verksamhet. Sedan är
det allmänbildning att kunna resten och har man inte den allmänbildningen
är man inte särskilt trovärdig som chef. Men man behöver inte överdriva.
För min del ska jag hålla reda på ett tiotal miljoner. Jag är ekonom sedan
15 år på Ericsson, jag kan det här utan och innan.

Beslutsfattande.
Inom ramen för mina mål och min budget är det formella beslut om att göra
en rekrytering, ta in en konsult eller liknande, dvs. enskilda kostnader. Om
det istället är en utökning av budgeten måste jag kontrollera uppåt om det
är ok. Jag tar inte många svåra beslut, de är ofta triviala. Våra stora projekt
rullar på enligt planerna, det gäller bara att följa upp så länge man håller
sig inom planerna.

Man måste hantera rättvisa och förväntningar när det gäller personal-
frågor, exempelvis om några ska få åka på kurs eller om någon ska få job-
ba hemifrån. Man måste vara konsekvent och rättvis. Människor vaktar på
varandra, helt klart. Man måste koordinera så att den ena enhetschefen inte
sätter för höga löner och den andra för låga. Det låter enkelt, men så fort
det är mer än en person som ska göra något gäller det att koordinera. Mina
beslut är jordnära och inte särskilt avancerade , det gäller bara att vara ty-
dlig.

Nätverk och informationshantering.
Jag har ett brett nätverk av människor, vilket är viktigt för att få saker
gjorda. Jag pratar i telefon och mailar. Sedan tittar jag en del på ”webben”
också. Vad jag frågar efter är alltifrån ett nytt lösenord när jag har skrivit fel
tre gånger, till om jag kan höja lönen för en person grundat på vissa faktorer.
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Medvetenhet och kunskap om det nya konceptet (P50 Self-Service).
Jag har nog fått tillräcklig information men jag har inte haft tid att ta den till
mig. Men när jag väl sätter mig ner kommer det inte att vara något problem
eftersom jag har jobbat med det här länge själv. Jag har olyckligtvis missat
informationen men det hämtar jag upp snabbt. Några meter härifrån sitter
en expert på just det där, så det är lugnt. Jag missade utbildningen men jag
vet vad som gäller. Jag har precis svarat på en enkät från implementerings-
gruppen.

Förväntningar och attityder till det nya konceptet.
Jag inser att det är något vi inte kommer undan. Det var förr när det fanns
en ekonom som gjorde allt sådant. Det känns lite besvärligt, men det är bara
att göra det. Det är alltid jobbigt att förändra sig men jag tror att det kom-
mer att bli jättebra. Det gäller bara att anpassa sig. Det är nog bra, så jag
är positiv till det.

Resonemang kring för- och nackdelar med konceptet.
En nackdel är att förr fanns det en ekonom som gjorde det åt en och man
kunde göra annat, nu måste jag sätta mig in i det själv. Men förhoppningsvis
lär man sig det och då blir det inga större problem. Vi har kanske inte råd
längre att ha en ekonom var.

Det är vettigt att man har koll på sina kostnader, men man kan fråga
sig hur pass meningsfullt det är. Det är så lite man egentligen påverkar,
antal personer och personalrelaterade kostnader. Jag kanske kan påverka en
tiondel av det som ligger på mitt kostnadsställe. Då kan man undra hur stor
anlednig det är att lägga ner tid på det, speciellt för enhetschefer under mig.
Det är först på min nivå som det blir nödvändigt att hålla ihop det och då
vore det praktiskt med en ekonom som gjorde det åt en, för det tar en massa
tid. Det går nog inte att definiera en nivå eller en gräns där det blir viktigt
att följa upp ekonomiskt. Det är nog individuellt. Det är OPEX controllers
som måste föreslå vad som ska följas upp.

Om det dyker upp fel har man större möjlighet att upptäcka det om man
själv följer upp kostnaderna.

Resonemang kring centralisering och en ”stramare” organisation.
Förr var Ericsson ett antal mer fristående affärsområden som skötte sitt och
som räknades ihop av moderbolaget. Produktområden har sedan minskat
och blivit mindre betydande. Sedan har vi den mer allmänna neddragningen
som bland annat innefattat att de svenska verksamheterna konsoliderats i
en legal enhet (EAB). Under en rationaliseringsfas behöver man centralisera
för att få kontroll. Nu är det snarare ett Ericsson istället för flera fristående
affärsområden och det är ju en modell. Det har blivit lättare för alla vänner
av ordning, som jag själv. Det är helt logiskt, men kanske mindre roligt för
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individen. Förr kunde man hoppa runt inom Ericsson, det fanns en större
frihetsgrad. Nu sitter alla mer eller mindre fast.

Ericsson har blivit ett ”normalare” företag med en mogen produkt, från
att ha varit en raketprodukt. Vi är idag ett vanligare företag som måste ”gne-
ta” för att förbättra marginalerna...”operational excellence” och ”know your
numbers”. Vad Ericsson har gjort de senaste åren har varit en förutsättning
för att verkligen hålla oss på fötter. Jag jobbar själv med centraliseringar
sedan fem år tillbaka och har påverkat de centraliseringar vi har gjort.

10.4.10 Referat linjechef E

Resonemang kring risk och osäkerhet.
Risk är ett mycket brett begrepp. Med alla begrepp som är breda och vida
gäller det att bestämma sig för vad man menar just då. Risker har alla mer
eller mindre med i sina kalkyler. Jag gör någon form av riskanalys i allting
jag gör. Sedan finns det strukturer för vad man ska göra, t ex. i ett projekt
där det finns en struktur för riskanalysen eller i business cases där vi kallar
det för känslighetsanalys. I våra budgetar tar vi däremot väldigt liten hänsyn
till risker, såsom inflation och andra saker som kan hända. Vi bedömer oftast
inte risk som en stor faktor. Vad gäller personalkostnaderna så är risken liten
när det gäller att antingen öka eller minska personalstyrkan. Är du istället
en säljare eller en projektledare lever du med risk på ett helt annat sätt. Där
finns en enorm dynamik och förändringar uppstår.

Jag arbetar med strategier på lång sikt (ofta 3-5 år) och då finns stora
sannolikheter att det inte blir som vi trodde. Allting är baserat på bedömningar.
Det finns enorma risker att det inte ska hända. För att neutralisera riskerna
gör vi ofta en scenarioplanering (”what if?”). Detta skulle vi även ha gjort
i år när det gäller affärsplaner osv. på BUGS, men vi gjorde det inte pga
arbetsbelastning. Det ser jag annars som ett stort behov när man tittar på
en affärsplan eller strategisk plan.

Jag är själv en risktagande person och jag gör ofta kalkyler och riskbe-
dömningar när jag ska ta stora beslut, exempelvis husköp. När det gäller
jobbet så försöker jag ofta blanda in någon som är mindre riskbenägen än
jag själv för att balansera detta. Jag är inte rädd för att ta risker eftersom
jag analyserar den noggrant.

Nuvarande arbetssituation.
Vilket finansiellt ansvar en linjechef bör ta beror på vilken typ av ansvar det
handlar om, har du ett resultatansvar måste du ta ansvar för både intäkter
och kostnader. Du bör ta ansvar för det du själv direkt kan påverka. Med
tanke på Svanbergs ”responsibility, clarity” osv. måste du även ta hänsyn till
om dina handlingar har sidoeffekter på andra organisationer eller delar av
företaget. Om det påverkar dem negativt måste du även ta någon form av
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ansvar för det genom exempelvis information och kommunikation...”Om vi
genomför detta kommer det att påverka den här affären och de kan kanske
inte uppnå sina mål, men istället andra mål som är viktigare för Ericsson”.
Denna diskussion tycker jag att vi borde se mer av. Jag ser ofta chefer som
tar sitt direkta budgetansvar och levererar oavsett om de har gjort det genom
att åstadkomma problem i våra andra verksamheter.

Min finansiella uppföljning är ok, men prognosverksamheten skulle kunna
förbättras för oss. Processen är lite väl tam ibland. Vi prognostiserar näs-
tan som en planekonomi ibland. När man prognostiserar utifrån resurser och
kompetens blir det helt plötsligt väldigt dynamiskt och svårt och det kan får
stora finansiella följder. Om du prognostiserar att du behöver mer resurser,
då måste du anställa folk och det kostar pengar. Det räknar vi aldrig på,
vad det kostar att rekrytera och utbilda. Vi bakar i våra kalkyler in en viss
mängd utbildningar etc. men vi vet inte riktigt hur mycket. Så prognostis-
eringen skulle vi kunna förbättra och då menar jag inte den finansiella utan
resurser och kompetens som sedan omvandlas till finansiella termer. Då kan
man helt plötsligt upptäcka att våra kalkyler slår fel.

”Know your numbers”.
Man borde kanske förstå företagets siffror, övergripande. Att försäljningen
går bra, att orderböckerna har fyllts på, att marginalen är bra. Sedan bör
man vara relativt påläst på det man själv ansvarar för. Men här finns en
filosofi: ”Det är bättre att tusen personer kan tio siffror än att tio personer kan
tusen siffror”. Vi ska känna till de nycketal som är viktiga för oss. Sedan har vi
inte kommunicerat särskilt tydligt vilka nyckeltal det handlar om. Om någon
frågar mig har jag en egen uppfattning om vilka nyckeltal som är viktiga.
Det kanske har funnits någon kommunikation gällande detta, men det har
jag ingen aning om. Vi har kanske tio controllers som kan alla våra nyckeltal,
men de påverkar inte verksamheterna. Vad man vill åstadkomma med ”know
your numbers” är att om alla är medvetna om sina viktiga nyckeltal och
hur du kan påverka dem kan vi undvika att någon hämmar slutmålet för
företaget, dvs. att tjäna mycket pengar och att ha bra marginaler.

Mina egna kunskaper om den finansiella uppföljningen var tidigare my-
cket bra, när jag arbetade mer operativt och bad folk att göra si eller så.
Jag påverkade mer vilket innebar att jag hade ett större behov av att vara
påläst på siffrorna. Idag när jag arbetar strategiskt tittar jag och kvitterar
av mest, att vi har tillräckligt mycket pengar, att vi har nöjda kunder, sedan
lämnar jag det.
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Beslutsfattande.
Det handlar ofta om strategiska vägval och initiativ som sedan föranleder
människor att ta en hel del beslut. Sedan tar jag flertalet vardagliga beslut,
såsom att titta på en specifik marknad.

Nätverk och informationshantering.
Jag arbetar mycket mot ledningsgruppen, jag marknadsenheterna, läser my-
cket av vad som finns på ”webben” i form av nyheter och tidsskrifter. Sedan
diskuterar jag och utbyter information med strategigruppen på Ericsson. Min
relation till OPEX financial control är mycket liten, jag arbetar mycket med
en business controller. Eva Österlind får jaga oss ibland när hon vill titta på
vår budget och när hon undrar hur det går. Det beror på att jag inte har
den fokusen. Hade det varit förr i tiden och jag hade haft en större linje med
ett stort budgetansvar, då hade jag nog försökt förstå mer och tagit reda på
när t ex. hyrorna skall omförhandlas, hur löneförhandlingen och inflationen
ser ut osv. Då hade jag diskuterat mycket mer med OPEX controllers.

Medvetenhet och kunskap om det nya konceptet (P50 Self-Service).
Jag skulle ha gått kursen och de var på mig hela tiden angående den. Jag
var ute och reste och hade en hel del andra saker att göra så jag fick lite
skäll. Jag vet inte vad konceptet innebär. De kan ha försökt kalla mig till ett
möte för att ge en presentation, men den enda information jag har fått är
att jag skulle delta i kursen. Det krävs nästan att min chef skulle ha sagt att
det här är något som du bör titta på eller göra, men jag kan ha missat det
här och tänkt att det är ytterligare något administrativt, internt.

Jag får skylla mig själv att jag är omedveten, eftersom jag var utsedd till
refernsgruppen men inte deltog. Jag skulle ha varit med och jag hade kunnat
ge en del input, vilket hade varit nyttigt.

Förväntningar och attityder till det nya konceptet.
Spontant tycker jag att tanken är helt rätt och jag tycker om att analysera
data. Ett problem är dock vår tidsbrist. Sedan kommer det alltid att finnas
ett behov av att fråga. Många av oss chefer är inte ekonomer och lär oss hela
tiden genom att fråga. Enda sättet att ”know your numbers” är att spendera
tid. Det gäller att begränsa så att rapporten du får ut är vettig, att man
har tänkt till. Jag vet inte vilket stöd vi kommer att behöva. Det är viktigt
att hitta en bra balans, annars kommer vi att tappa kontroll, linjecheferna
kommer inte att göra någonting.

I och med att man trycker på ytterligare en sak som vi linjechefer måste
göra kommer det att ta tid från någonting annat. Teoretiskt sett är det helt
rätt, men praktiskt sett är det andra saker som får stryk. De måste nästan
bestämma vad det är vi i så fall inte skall göra, istället för att varje chef själv
skall bestämma det. Många chefer tar på sig mer och mer saker ända tills
de inte orkar mer. Andra chefer väljer ut det som känns viktigast och väljer
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ofta rätt.
Skälet till det här är troligtvis att vi skall spara pengar eller få bättre

kvalitet. Det här är ett livsfarligt exempel när du har en administrativ funk-
tion som säger att vi kan spara många miljoner. Istället flyttar du över det
till tusen chefer som var och en prioriterar bort andra saker. Antag att alla
chefer arbetar med det som är absolut viktigast, om de sedan tvingas göra
det här också kan det i värsta fall få affärseffekter. Då kanske det inte går
att mäta och veta varför. Speciellt om det är en arbetsbelastande åtgärd på
x antal timmar och som vi inte har gjort tidigare.

Mina förväntningar är att det är självanalyserande, tar lite tid och leder
till att vi tjänar mer pengar. Inte att vi sparar 50 miljoner på Shared Services
som istället kostar oss många utbrända chefer.

Resonemang kring för- och nackdelar med konceptet.
Jag kan egentligen inte resonera kring för- och nackdelar eftersom jag är
högst omedveten om konceptet. Nackdelen skulle kunna var det scenario jag
målade upp tidigare. Men det kanske är så lätt som att bara trycka på en
knapp och så får jag en fantastisk rapport. Sedan kan jag ringa direkt till
helpdesk där jag får svar.

Resonemang kring centralisering och en ”stramare” organisation.
Alla företag har olika typer av cykler. Ericsson höll på att gå omkull, vilket
berodde på att vi inte hade finansiell och operativ kontroll över våra verk-
samheter. Går man mot tuffare tider måste man ha kontroll och styrning för
att få saker att hända. Det hade vi inte och därför höll vi på att gå under.

Vi hade inga nyckeltal som vi kunde arbeta med innan krisen. Idag har
vi mycket bättre kontroll än vad vi någonsin har haft tidigare. Men jag tror
att vi fortfarande kan göra folk mer medvetna om hur företaget fungerar, t
ex. genom ”know your numbers”. Ericsson får aldrig tappa kontrollen. Men
vi måste samtidigt öppna upp för innovation och rörelse ute i verksamheten
. Man måste decentralisera rätt saker och centralisera rätt saker och det är
inte statiskt utan varierar med cyklerna.

När jag kom in i företaget för åtta år sedan var det ett otroligt företag
att arbeta inom, det fanns inget tak utan du kunde nå hur högt du ville
beroende på ditt engagemang och din ambition. De satsade mycket på ut-
bildning av personal osv. Idag är Ericsson ett ”tajt skepp”, knappt någon
nyanställning sker överhuvudtaget. Men jag är stolt över företaget och vad
det har åstadkommit, hur det tar hand om personalen. Visst har företaget
behandlat personal illa, men när jag jämför med andra branscher där jag har
arbetat har Ericsson ändå en hög humanfaktor och insikt. Vi har dock inte
samma fantastiska kultur som vi hade förut, men det är fortfarande ett fint
företag. För många kan det tyckas lite sämre, t ex. de som har arbetat här
i tjugo år och tycker att det inte alls är samma företag längre. Men de som
skulle anställas idag skulle tycka att det är ett roligt företag att arbeta i, det
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är jag övertygad om.
Mitt resonemang kring centralisering är att det är viktigt att välja vad

man ska centralisera och vad man inte skall centralisera, vilket beror på var
man är i en konjunkturcykel eller livscykel.
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10.5 Intervjufrågor till projektledaren från SSC

- Vilket är är projektets formella och grundläggande syfte? Finns bakomlig-
gande orsaker?

- Är projektet ett led i arbetet med ”know your numbers”? Operational ex-
cellence?

- Vilka enheter ingår i projektet?

- Hur har projektet kommunicerats ut? På vilket sätt har det presenter-
ats och till vem/vilka?

- När tas beslut för implementering av konceptet inom hela koncernen. När
kan implementering bli aktuell?

- Hur har OPEX gruppen arbetat fram riktlinjerna för linjechefernas ansvar,
serviceavtalet? Vad skall linjecheferna göra mer exakt?

- Hur ser tidsaspekten ut vad beträffar linjechefernas ökade ansvar och ar-
betsuppgifterna? Hur mycket tid kommer det att ta i anspråk?

- Systemproblem? Om ja, hur har man hanterat dessa?

- Likheter/skillnader med HR Self-Service?

- Har man gjort någon benchmarking överhuvudtaget?
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10.6 ”Know Your Numbers” (BUSY)

Ett exempel på hur ett arbetsark med nyckeltal kan se ut för en affärsenhet,
detta exempel är hämtat från affärsenheten BUSY. Material från Lars Take
(Business Controller, BUSY). Figuren är redigerad från siffror.

Figur 7: ”Know your numbers” för affärsenheten BYSY
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