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Inledning
Ekonomi är en viktig faktor i alla organisationer. Den är normen som uttrycker effektiviteten
i organisationens dynamik och som hjälper till att föra den vidare mot högre rymder. Det är
lätt att inse att kommunikation är en väsentlig komponent i ekonomi. Ekonomi är ett kommunikationsinstrument skapat av människan. Skall man vara lite filosofisk kan man påstå att ekonomi är en avbild av den process som skapar liv. I det biologiska systemet handlar liv om en
art eller varelses förmåga att överleva och reproducera sig i konkurrens med andra arter eller
varelser. I det ekonomiska systemet handlar liv om en organisations eller verksamhets förmåga att överleva och utvecklas i konkurrens med andra organisationer eller verksamheter. För
att symbolisera denna något ”Darwinistiska” miljö har vi människor uppfunnit pengar. Värdet
av pengar är ett allomfattande avtal i det ekonomiska systemet. Alla är med på avtalet, till och
med tjuvarna (fast de vill ta enkla genvägar för att tillgodose sina behov inom ramen för detta
avtal). Avtalet omförhandlas dock ständigt. Varje dag prövas värdet av pengar och det kan
resultera i ett bristande förtroende för pengarnas värde. Då får vi inflation. Vi hatar inflation
just därför att den tenderar att rubba förtroendet för det grundläggande avtalet om pengars
värde.
Så man kan därför konstatera att den ekonomiska kommunikationen är intimt förknippad med
förtroendeskapande. Det gäller därför att vårda denna förtroendeskapande grund så att kommunikationen av ekonomiska resultat och styrningen av ekonomiska processer blir optimala.
Ett annat sätt att se på ekonomi är att det är vad forskarna kallar för en social konstruktion.
Ekonomi blir viktig just därför att man tillmäter den stor betydelse. Det är ju inte självklart att
det värde som ekonomin beskriver och bidrar till att producera verkligen är ett värde i några
absoluta termer. Det är ju ganska uppenbart att ekonomi har sina begränsningar i att svara mot
alla våra förväntningar om värde. Så är det till exempel med ekonomins förhållande till ekologin. Ett ekonomiskt gott resultat behöver inte alltid innebära ett gott ekologiskt resultat.
Tvärtom är det inte ovanligt att starka ekonomiska resultat ofta innebär en parasitering på ekologiskt värde – man exploaterar naturresurser för att skapa ekonomiskt värde och vältrar över
kostnaden till senare generationer. Detta visar på begränsningarna i det ekonomiska systemets
tillförlitlighet och det finns därför en stor potential att utveckla dess kommunikativa egenskaper så att systemet på ett bättre sätt uttrycker verkligt och varaktigt värde.
Även om den ekonomiska begreppsbildningen och kommunikation har sina begränsningar är
den viktig. Vi har fortfarande de kommunistiska samhällsexperimenten i färskt minne. De försökte bortse från ekonomiska realiteter i sitt samhällsbygge och de har visat på faran i att sätta
de ekonomiska drivkrafterna ur spel. Vi kan därför genom denna empiriska kunskap konstatera att vi inte har några alternativ till ekonomi för att beräkna och utveckla värde i samhället,
men att det finns all anledning till att fundera på om vi inte kan utveckla dess kommunikativa
egenskaper.
Därför handlar denna reflektion om hur man kan effektivisera ekonomiprocesserna genom
information och kommunikation (I&K).
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Funktionella roller
Denna reflektion är i huvudsak baserad på de intervjuer
som jag genomför i forskningsprojektet ”Verksamhetsnyttig information och kommunikation”. Det är ett vanligt förekommande tema i praktikers berättelser hur man
agerar aktivt i förmedling och förädling av ekonomisk
information. Betydelsen av I&K för effektiviteten i förmedlingen av ekonomisk information är uppenbar. Det
moderna nätverkssamhället ställer allt större krav på
organisationers effektivitet, som kan mätas snabbt och
noggrant och utvecklas på ett proaktivt sätt.
Det skall här påpekas speciellt att denna reflektion inte tar
avstånd från att I&K skall spela en roll i ledningen av
organisationen och att I&K enbart skall inta en funktionell roll som stöder andra processer. Att utgöra ett funktionellt stöd till andra processer är en grundläggande roll
som I&K måste ta. Kompetensen som därmed utvecklas
kan sedan användas som bas för att delta i det mer avancerade ledningsarbetet. Den är därför nödvändig men inte
tillräcklig för att ge informatörer tillträde till ledningsgrupper.
Först redovisar jag några funktionella roller som I&K
kan spela gentemot ekonomiprocessen och mot slutet
sammanfattar jag dessa roller i några nyckelroller som
beskriver generella teman.
Den första funktionella rollen är hur I&K kan medverka
som en konstruktör av ekonomiska processer.

Konstruktör
Ekonomifunktionen är givetvis den centrala konstruktören av ekonomiprocesser. Den har relevant expertis baserad på utbildning och erfarenhet. I&K måste därför finna
effektiva roller som kan samverka med denna expertis i
bidragen till konstruktion av ekonomiprocesser.

❙ Det lokala perspektivet
Det är lätt hänt att organisationens ekonomisystem blir
uppbyggt efter de principer som den ekonomiska teorin
anvisar. Så måste det givetvis vara eftersom man måste
kunna relatera det ekonomiska resultatet i en organisation
till motsvarande resultat i en annan. Därför finns det gott
om principer för ekonomisk redovisning som måste följas. Detta är ju också en etisk fråga eftersom dessa principer i stor utsträckning är framtagna för att förhindra risken att ekonomiska resultat blir manipulerade och missvisande.
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Dock finns det ett problem med likriktning och det är att
den ekonomiska synen på organisationen kan bli bristfälligt förankrad i organisationens olika delar. Därför finns
det anledning att se till att det lokala perspektivet blir
representerat i ekonomiprocessen.
I&K kan på olika sätt bidra till att det lokala perspektivet
kommer fram. Ett vanligt sätt är att detta sker i olika
möten och diskussioner. Därför kan I&K spela en väsentlig roll genom att skapa mötesplatser och diskussioner
om resultat och återföring av synpunkter från medarbetare till ledning. Det är en konstruktörsroll eftersom detta
bidrag bara blir effektivt om diskussionerna genomförs
på ett effektivt sätt. En viktig aspekt blir därför att konstruera en effektiv process för att skapa nya perspektiv
och detta handlar om att utveckla en effektiv dialog. Om
man har ett debattklimat i organisationen blir spelregeln
att alla försöker vinna debatten och det leder lätt till att
man snarare förstör perspektiv än skapar nya. Kampen
om herraväldet skapar ju ganska få vinnare men desto fler
förlorare och detta tenderar på sikt utarma organisationens perspektivbildning med ett bristfälligt lärande som
följd. En debatterande organisation blir så att säga ”dummare” med tiden.
Informationsfunktionen har därför en viktig roll att förhindra att det smyger sig in ett debattklimat i diskussionsprocessen. Ett sätt som man ibland använder sig av är att
arrangera möten där deltagarna får gå ut ur de roller de
normalt har i organisationen och delta i diskussionen i
någon annans roll. Det har visat sig mycket effektivt att
på detta sätt systematiskt få människor att mer konkret
uppleva hur ”andra har det”.
Emellertid räcker det inte med att bara förhindra
debattspöket. Man måste också medverka till att dialogprocessen blir effektiv i sig själv. Ett viktigt bidrag blir
därför hur man arrangerar en sådan process. Här kommer
informationsfunktionens expertis väl till pass; hur man
skapar en effektiv konstellation av deltagare, hur man förhåller sig till organisationens dominerande regler, vilket
språkbruk som skall användas, hur begrepp skall tolkas,
hur man argumenterar, hur man lyssnar, hur man leder
processen framåt, hur man förverkligar uppnådda resultat osv.
Även om man arrangerar en effektiv dialogprocess
kan styrkan med dialogen, att ur de perspektiv människor

redan har bildat nya perspektiv, dock vändas till en svaghet. Det inträffar om man förbiser vilken kunskap som
stoppas in i processen och hur man använder resultaten.
Om de som deltar i dialogen har bristfällig verklighetsförankring i sina perspektiv kan den perfekta dialogen
leda till att deltagarna ”förädlar” sin individuella vidskepelse till kollektiv vidskepelse, vilket ju är ett mycket farligt resultat. Detta brukar i litteraturen ges beteckningen
”Group Think” – man blir så att säga rörande överens om
något som är käpprätt galet. Därför är det en viktig uppgift för informationsfunktionen att verka för att de ingående perspektiven har god verklighetsförankring genom
att ge företräde för deltagande för sådana personer som
har egen erfarenhet av det som dialogen handlar om och
försöka undvika deltagande av dem som baserar sin kunskap på hörsägen. Därmed inte sagt att man skall prioritera en viss verklighetsförankring framför en annan.
Ofta gynnas resultatet av en dialogprocess genom att
deltagare från olika aktivitetsmiljöer träffas i en dialog
där alla stöder det gemensamma syftet. På så sätt kan
olikheter i bakgrund tillsammans med gemenskap i syftet med processen åstadkomma kreativa och konstruktiva
resultat.

till variabilitet i handlingarna (reflektion nr 1/04). Om
denna förutsättning inte är uppfylld kan ett styrkort som
är byggt underifrån och upp resultera i intern byråkrati
och suboptimering. Detta problem är emellertid inte så
vanligt som det motsatta; ledningen bestämmer själva
vilka dimensioner som styrkorten skall byggas av och
medarbetarnas uppgift blir sedan att fylla styrkorten med
de lokala uppgifter som stämmer in i de kategorier som
redan definierats på förhand av ledningen. Detta tenderar
alltid att misslyckas och styrkortet förlorar sin styrningskraft.
Informationsfunktionens uppgift är därför att motverka
ledningens frestelse att skapa styrkortet på förhand och se
till att en effektiv dialogprocess säkerställer att organisationens hela perspektivkarta tas tillvara i styrkortskonstruktionen.

Det perspektiv som skapas i dialogen är en preliminär
bild av verkligheten tills den konfronterats med verkligheten. Därför är det viktigt att man även konstruerar
mekanismer för att snabbt testa vad man kommit fram till.
När det gäller just ekonomiska frågor måste man därför
skapa mekanismer för att överföra bilderna om ekonomiska samband till organisationens ekonomistyrning.
Det är när man omsätter det man tror i praktiken som den
mest värdefulla kunskapen skapas, vilken sedan kan ligga
till grund för ytterligare lärande.
Denna funktion, att säkerställa de lokala perspektivens
inflytande på synen av organisationens värdeskapande, är
speciellt viktig då det gäller konstruktionen och införandet av balanserade styrkort (Balanced Scorecard). Balanserade styrkort är ett sätt att se på organisationens värdeskapande på ett mer nyanserat sätt så att man säkerställer
att den ekonomiska styrningen inte blir för kortsiktig eller
alltför snäv. Eftersom balanserat styrkort bara är ett ramverk måste det fyllas med organisationsspecifik information och det enda sättet att göra det är att bygga styrkortet nedifrån och upp, under förutsättning att man redan
lyckats inarbeta en verksamhetsidé som möjliggör en helhetssyn på verksamheten samtidigt som den uppmuntrar
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❙ Förmedlingen av perspektiv
I de flesta organisationer försvåras förmedlingen av kunskap och perspektiv av den storlek man uppnått. Med
storlek följer avstånd och med avstånd följer tröghet i förmedling av information. Därför är det en uppgift för
informationsfunktionen att inte bara säkerställa att intelligenta perspektiv om verksamheten skapas på organisationens lokalplan utan också att dessa perspektiv förmedlas till ledningen på ett snabbt och effektivt sätt.
Detsamma gäller den information som skall verka som
styrinstrument från ledningen till övriga organisationen.
Detta handlar i dagens värld ofta om webbaserade verktyg i kombination med verktyg som underlättar analys av
situationen.
I min forskningsprocess har jag identifierat följande sätt
att effektivisera rapporteringsprocessen:

1. Säkerställa kontinuitet och överensstämmelse
En mottagare av en rapport upplever den meningsfull om
innehållet och rapporteringstidpunkt gör att rapporten
kan integreras med det egna arbetet. För att det skall ske
måste rapporten komma vid den tidpunkt då personen har
störst möjlighet att korrigera sin arbetsprocess så att en
högre effektivitet uppnås. Det kan till exempel innebära
att personen får en viss rapport direkt i samband med ett
kundbesök, när ett projekt startar eller någon annan liknande situation då en handling skall initieras. Innehållet i
rapporten måste också relatera till dessa händelser. Säljaren som skall göra kundbesöket måste alltså ur rapporten
få inspiration till vilken förhandlingsstrategi som skall
väljas för att uppnå ett visst ekonomiskt mål.
Detta innebär att rapporterna bör vara variabla i tiden och
rummet. Här finns en paradox; upplevelsen av kontinuitet i rapportering är inte en funktion av hur kontinuerligt
rapporteringen sker utan hur väl rapporteringen är samordnad med mottagarens egna processer. Ett sätt att göra
det är att kontinuerligt mata in den ekonomiska rapporteringen i en databas och att möjliggöra, för varje individ,
ett uttag av egna rapporter vid den tidpunkt man själv
önskar. Detta löser två problem: dels att rapporterna visar
på den kontinuerliga variationen i den ekonomiska verkligheten, dels att rapporteringen kan ske på mottagarens
villkor och därmed uppnås möjligheten att använda den
ekonomiska informationen till att styra den egna verksamheten. Vissa företag har utsträckt en sådan realtidsrapportering till att omfatta även leverantörsnätverket.
I ett sådant fall kan man bättre uppnå ett kontinuerligt

flöde av varor och tjänster i förädlingskedjan, vilket minskar behovet av lager och minskar kostnader för förseningar.
Rapporteringen måste kunna möjliggöra en individuell
sammanställning av data från olika rapporter. Det innebär
att rapporter från olika aktivitetsområden måste matas in
i systemet så att mottagarna kan skapa sina egna rapporter från data som härstammar från olika rapporter. För att
mottagarna av information inte rutinmässigt skall fastna
i speciella kombinationer av data kan systemet även utmana mottagarnas kombinationer genom att föreslå vissa
som mottagaren inte tänkt på - en funktion liknande den
som Amazon.com utvecklat. När mottagaren valt att ta ut
vissa nyckeltal från systemet kan det föreslå:
”De som är intresserade av nyckeltal X brukar även vara
intresserade av nyckeltal Y!” Ytterligare ett sätt att utveckla ett rapporteringssystem är att bygga in simuleringsfunktioner i det så att mottagaren kan utveckla ekonomiska scenarier baserat på data från verkligheten. I de
fall systemet har förmåga att identifiera vissa organisatoriska egenskaper som är kritiska för värdeskapandet eller
är kritiska ur risksynpunkt kan dessa scenarier bli mycket effektiva för planeringen.
För att underlätta tolkningen av ekonomiska data måste
rapporteringen bygga på ett harmoniserat ordval. En av
de största källorna till förvirring om ekonomiska data är
att man använder en stor arsenal av begrepp som inte har
en enhetlig tolkning. Dessutom tenderar dessa uttryck
variera över tiden för att det går mode i dem. Under en
tidsperiod är det ”TB1”, vilket senare kan vara helt ”ute”.
Varje företag måste därför välja en central arsenal av
ekonomiska begrepp som är tydligt kopplade till den roll
som kommer till uttryck i verksamhetsidén. När det gäller dessa begrepp är det viktigt med fokus och variabilitet är till ondo.

2. Utveckla belöningssystemen
De åtgärder som jag beskrev ovan handlar om att rapporteringen i tiden och rummet skall samordnas innehållsmässigt. En annan sida är att stärka motivationen hos
medarbetarna eller företagets samarbetspartners att agera
efter dessa ekonomiska förutsättningar. Det handlar om
att stärka kopplingen mellan rapportering och belöningssystem. Låt mig beskriva detta med en tragikomisk berättelse jag hörde häromdagen:

7

En man körde på en landsväg i ödemarken. Han körde
visserligen lite för fort, men vägen var öde och vädret var
vackert. Helt plötsligt såg han en polis som gjorde en
radarkontroll. Han kände igen polisen som en bekant från
hemmabyn och han frågade lite upprört sin bekant om
han inte hade något annat mer viktigt att göra än att sätta
fast folk för sådana bagatellartade förseelser. Då fick han
svaret:
– Jo du har egentligen rätt i det. Men det är det förbannade styrkortet!
Konstapeln var alltså tvingad att uppvisa ett visst antal
ingripanden enligt det balanserade styrkortet (vilket
uppenbarligen inte var anpassat till lokala förhållanden)
och det fanns inte så många ingripanden han kunde göra
(med brist på resurser) på en sådan ort. Så han fick prioritera de han kunde få tag på för att ”fylla kvoten”. Om
sedan några tjuvjägare, 100 km längre bort vid denna tidpunkt, höll på att utrota den lokala stammen av något sällsynt däggdjur var inte hans bekymmer.
Det kanske kan synas som att denna historia är lite väl
”Dilbertaktig” men jag har fått höra många liknande
historier i mina intervjuer som alla berättar om en bristfällig koppling mellan kommunikation av verksamhetssyfte och belöningar. I min första reflektion (Nr 1/04)
påvisade jag vikten av att verksamhetsidén formuleras på
ett sådant sätt så att den anger konceptuellt fokus samtidigt som den stimulerar till variabilitet i handling. Hur
man kommunicerar belöningar är ytterligare ett sätt att
stärka denna kommunikation av fokus och variabilitet i
organisationen.
Ett annat problem uppstår om människor ges möjlighet
att manipulera rapporteringssystemet för att erhålla belöningarna. Där har jag ett annat exempel från polisorganisationernas värld:
I en polisorganisation bestämde man att ett mått på polisens effektivitet låg i relationen mellan andelen positiva
alkotester och antalet genomförda tester. Ju lägre denna
kvot var, desto mer effektiv ansåg man polisens övervakande effektivitet vara. När detta budskap nådde ut i organisationen började man på det lokala planet genomföra
många alkotester på tidpunkter och på ställen då man av
erfarenhet visste att det fanns en låg andel berusade förare, medan man undvek att genomföra tester då man visste att andelen var hög. Resultatet som kommunicerades
upp i organisationen visade på en mycket hög effektivi-
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tet, medan verkligheten uppenbarligen var en annan. Ett
annat problem uppstår då man inte förstår vilka belöningar som är viktiga för medarbetarna. Vid engelska
banker har man upptäckt ett problem med att anställa alltför kvalificerad personal för mindre kvalificerade uppgifter. Syftet med att anställa de kvalificerade medarbetarna
var givetvis att öka kvaliteten i bankens prestationer. Man
glömde emellertid att kvalificerade människor tenderar
att kräva kvalificerade uppgifter. Om de inte får det blir
de uttråkade och kan då börja ”protestera” genom att initiera olika former av lek och spel. På dessa banker satte
man kvalificerade människor på rutinartade arbetsuppgifter och de gick med på det eftersom det var svårt att
hitta andra jobb. Följden blev dock att antalet interna
bedrägerier ökade. Det var ett sätt att skapa spänning i
tillvaron.
Om man skrapar på ytan finner man att belöningar är en
viktig och komplex parameter i kommunikationsstrukturen och ett jättelikt område för förbättringar och därför
kommer jag att ta upp det till speciell behandling i en
senare reflektion.

Kriteriet för att en sådan harmonisering skall uppnås är
att dialogprocessen förmår ge deltagarna upplevelsen av
att deras egen erfarenhet tas tillvara i definitionen av planeringsfokus. Detta handlar givetvis inte om att alla deltagare kan se att just deras perspektiv dominerar utan att
de kan relatera till det planeringsfokus som blir produkten av planeringsprocessen.
En annan roll som informationsfunktionen bör inta i planeringsprocessen är att övervaka deadlines i rapporteringen genom att kommunicera förståelse för hur helheten i systemet fungerar. För att denna roll inte skall urarta
till något slags ”fårhundsroll” bör den inriktas på att kommunicera förståelsen för helheten så att deltagarna i processen på egen hand rättar sig efter deadlines. Det är ju
svårare att glömma en rapporteringstidpunkt om man fått
insikt i hur viktig den är, än om man bara fått höra att den
är viktig.
Detta förutsätter att informatören har legitimitet i organisationen och är ackrediterad att påminna om de gemensamma värdeord man lever efter i organisationen.

Översättare
Processledare
Nästa roll som informationsfunktionen kan ta är att på ett
direkt sätt intervenera i ekonomiprocessen. Givetvis gäller även här grundregeln att ekonomifunktionen är den
dominerande processägaren medan informationsfunktionen har en mer stödjande roll.
Informationsfunktionen kan anta utmaningen att underlätta harmoniseringen av synen på planeringsprocessen
för affär och budget. Jag har tidigare påpekat vikten av att
ekonomifunktionen stimulerar till variabilitet i handling
inom ramen för verksamhetens fokus. Lika viktigt är det
att medarbetarna får klart för sig hur de skall delta i den
ekonomiska planeringsprocessen så att den kan resultera
i en sammanställd helhet. Om delarna i denna process
spretar för mycket kan det resultera i problem för ekonomifunktionen att få ihop den till den helhet som sedan
skall utgöra grunden för den ekonomiska styrningen. Ett
viktigt processmedel för att åstadkomma en sådan harmonisering är att arrangera möten för dialog och erfarenhetsutbyte som kan påverka fortsatt ekonomisk styrning.

I intervjuerna har jag identifierat tre kategorier som
informationsfunktionen kan hjälpa med översättning av
ekonomiska data, investorer, medarbetare och ledning.

1. Investorer
Investorer finns av olika slag: aktieägare, långivare eller
myndigheter som fördelar skattemedel. Dessa intressenter uppvisar ofta vissa egenskaper i sin syn på företagets
värdeskapande.
Ofta favoriseras det korta perspektivet. På aktiemarknaden kan det innebära att man reagerar på företagets kortsiktiga resultat snarare än det långsiktiga. För långivare
kan det innebära att man favoriserar åtgärder som stärker
den kortsiktiga kreditvärdigheten och ogillar åtgärder
som stärker möjligheten till affärschanser men riskerar
den kortsiktiga säkerheten för lånen. De politiker som
vakar över offentliga organisationer kan hemfalla åt en
kostnadsbesparingsiver som kan innebära en försämring
av kvalitet i ett längre perspektiv och som kan medföra
ännu värre kostnader längre fram.
Investorer kan också ha en snäv syn på verksamhetens
värdeskapande. Ofta har den en nära koppling till tradi-
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tionell syn på ekonomisk vinst. Man kan tendera att tona
ned de värden som inte ger direkt ekonomisk avkastning.
Om detta perspektiv får genomslag fullt ut kan det innebära att företaget genomför åtgärder som omvärlden uppfattar som exploaterande och ansvarslösa, vilket senare
får negativa effekter på omvärldens förtroende för organisationen.
Investorer kan också ha en linjär syn på företagets utveckling. Kurvor som pekar i 45 graders vinkel från vänster
till höger är lätta ta till sig. När verklighetens beskrivning
börjar avvika från denna idealmodell börjar investorerna
bli nervösa. Det är därför en viktig uppgift för informationsfunktionen att upplysa investorerna om hur den turbulenta verkligheten ser ut och att den turbulensen inte är
ett hot utan en möjlighet – om man uppmuntrar till variabilitet i handling. Det vanliga är dock att investorer, i sin
iver att skapa ordning i kaoset, initierar begränsningar i
handling när den ekonomiska redovisningen avviker från
den ideala 45-graderskurvan. Detta leder i regel till att
den turbulens som man befarade skulle orsaka kaos också
gör det för att medarbetarna blivit beskurna i sitt mandat
att omvandla hoten till möjligheter.

2. Medarbetare
Informationsfunktionen kan hjälpa medarbetare med
översättningen av ekonomisk redovisning i fyra avseenden så att de:
❙ Ser meningen i förhållande till verksamhetsidé
och operativa mål
❙ Ser meningen i förhållande till sin egen roll
❙ Ser konsekvenserna för fortsatt utveckling i
nuvarande riktning
❙ Ser betydelsen av ledtider för kostnad

Den första ansluter till min första reflektion i detta forskningsprojekt. Verksamhetsidén, som vi konstaterat bör
formuleras som organisationens roll i sin omvärld, bör
kommuniceras i den ekonomiska redovisningen så att
denna roll tydligt framträder. Det innebär att den skall
ligga som en grundton i all redovisning och styrning och
att kommunikationen bör rensas från alla motsägelser i
detta avseende. Exempelvis skall valet av de ekonomiska
nyckeltalen vara i harmoni med den verksamhetsidé man
har valt.

Den andra punkten handlar om att den ekonomiska redovisningen skall stödja och utveckla den roll som medarbetaren själv definierat i förhållande till andras roller
inom ramen för verksamhetens roll. Det måste stödjas av
den typen av rapporteringssystem som jag nämnde ovan
och som möjliggör individuell rapportering i realtid.
Den tredje punkten handlar om att översätta ekonomiska
data till scenarier. Det är ofta ganska lätt att utläsa om en
verksamhet ser ut att gå bra eller dåligt, men det är inte
lika lätt att beskriva varför den gör det och vilka konsekvenser det kan ha för den framtida utvecklingen.
I många fall har ett ekonomiskt resultat varit influerat av
makroekonomiska faktorer såsom ränta, inflation eller
valutakurser. Detta framgår inte alltid tydligt av redovisningen och kan innebära att organisationen går mot en
dyster framtid trots att resultatet är bra eller vice versa.
Informationsfunktionen kan hjälpa till med denna beskrivning genom att sätta den ekonomiska redovisningen
i ett vidare samhällsperspektiv så att medarbetarna kan
bedöma vart organisationen egentligen är på väg. Annars
kan det tragiska inträffa att verksamheten läggs ned
dagen efter att medarbetarna just avslutat sitt sista övertidspass för att man ”hade så mycket att göra”.
Den fjärde punkten handlar om att levandegöra det gamla
talesättet ”tid är pengar”. I synnerhet i kunskapsintensiva
verksamheter finns det ofta ett visst motstånd mot att
arbeta snabbt. Medarbetarna, som själva intar olika
expertfunktioner, tenderar att omfattas av attityden att
”fort blir fel”. Ofta är de också ganska fasta i sin uppfattning att ett visst arbete måste utföras på ett visst sätt.
Detta kan medföra att den totala effektiviteten blir lidande, vilket drabbar värdeskapandet.
Därför har informationsfunktionen en viktig uppgift i att
skapa förståelse för att det finns ett värde för verksamheten att korta ledtider och att slå hål på myten att ”fort blir
fel”. Tvärtom finns det många exempel som pekar på att
snabbhet premierar kvalitet, de mest berömda är kanske
ABB’s T-50 projekt och Toyotas utveckling av ”Kaizen”.
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3. Ledningen
Informationsfunktionen kan hjälpa organisationens ledning i följande avseenden:
❙ Bedöma styrningsbehovet utifrån uppnådda
resultat
❙ Bedöma hur omvärldshändelser kan påverka
företagets ekonomi. Ekonomiska händelser,
lagar och regler.
❙ Konkretisera ”alternativkostnaden”. Den man
får men inte tidigare haft.
Den första punkten handlar om att beskriva för ledningen den mångfasetterade bild som finns om organisationens aktiviteter. Detta är ofta ett uppdrag som ledningar
ger åt externa parter, medan informationsfunktionen i
många fall är en underutnyttjad resurs. Om informationsfunktionen har organiserat ett bra internt nätverk för erfarenhetsutbyte och dialog kan den sannolikt bidra med en
hel del intressanta perspektiv på hur verksamheten kan
styras för att värdeskapandet skall optimeras. Detta gäller inte minst de resultat som finns att hämta från organisationens avnämare. Det värde organisationen producerar
materialiseras i kundernas upplevelser och dessa är ofta
av flerdimensionell karaktär. Därför är det viktigt att sammanställa beskrivningar av dess upplevelser från många
olika källor för att ge en nyanserad bild av läget. Det finns
gott om exempel på företag som haft ”nöjda” kunder men
som tappat dem. Ibland kallas detta för ”silent exits” och
är en direkt följd av en alltför snäv syn på kundtillfredställelse.
En informationsfunktion har bland sina mest grundläggande uppgifter ansvar för omvärldsbevakning, vilket
min föregående reflektion (Nr 3/04) i detta forskningsprojekt handlade om. Detta skapar en plattform för att
kunna bidra med perspektiv på hur organisationens ekonomiska processer påverkas av externa förhållanden och
på vilket sätt lagar och regler kan komma att skapa olika
möjligheter och restriktioner. Dessa scenarier kan integreras i den ekonomiska planeringen och styrningen.
Den slutliga åtgärden att utveckla uppfattningen om
”alternativkostnad” är många gånger mycket viktig.
Alternativkostnad är ett begrepp uppfunnet av ekonomer.
Den anger att det finns en kostnad förenad med alla ekonomiska val. Antingen kan det röra sig om en alternativ
intäkt som man inte får om man väljer en annan intäkt
eller en alternativ kostnad man råkar ut för om man gör
ett val istället för ett annat. Man kan uttrycka saken så att
från den dagen ekonomerna fick oss att tro på alternativ-
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kostnadsresonemanget så kan vi aldrig mer bli glada.
Problemet med alternativkostnad är dock att den alltid
måste skattas efter de erfarenheter man redan haft. Då blir
det problem med att beräkna den på vilka kostnader man
kan åka på som man tidigare inte haft erfarenhet av. Det
kan till exempel innebära att man grovt missar att beräkna storleken på konsultberoende efter att man gjort en
nedskärning av personalen eller infört ett nytt administrativt rapporteringssystem. Informationsfunktionen kan
därvidlag spela en roll att upplysa om vilka alternativkostnader man kan råka ut för med vägledning av hur
andra i omvärlden gjort det. De kostnader som ingen
råkat ut för någonstans blir naturligtvis svåra att beräkna,
även för informationsfunktionen.
Översättarrollen kan brytas ned i två underroller som jag
nu skall beskriva. Båda handlar om informationsfunktionens roll som berättare av sådant som kan förbättra det
organisatoriska klimatet och öka progressiviteten.
Genom att utveckla översättarrollen i denna riktning kan
informationsfunktionen på ett tydligt sätt bidra till värdeskapandet.

Berättare
Den första av de utvecklade översättarrollerna kallar jag
för ”berättaren”. Den kan manifesteras på många olika
sätt, men alla har de det gemensamt att man hjälper människor till att se på sin situation med något mer öppna
ögon och hjälper dem i att hitta förändrings- och utvecklingsmöjligheter. Ofta kan inte informatören själv ikläda
sig denna roll utan kan använda andra i ledningen som
språkrör. Inte desto mindre skall informatören ha ett stort
inflytande på vad som berättas.
Ett exempel är att berätta om goda exempel från organisationen för att sprida idéer om progressiva åtgärder. Ju
mer man kan koppla dessa berättelser till ekonomiska
data och uppfattningar om värdeskapande desto bättre
kan de användas som inspiration till att utveckla värde.
Ett annat exempel är att koppla siffrorna till risker på ett
sätt som gör att risk vänds till potentiell möjlighet. All
utveckling innebär risktagande men man kan minimera
dessa risker genom att många i organisationen blir upplysta om vilka risker som kan vändas till möjligheter och
hur var och en kan agera för att åstadkomma det. Det kan
till exempel handla om en risk att införa en ny typ av process i produktionen, men den risken kan minimeras om
medarbetarna i tid utvecklar sig genom att öva sig under
tre timmar för att förbereda sig inför det nya arbetssättet.

Missionär
Den sista roll jag behandlar i denna reflektion kallar jag
”Missionären”. Den är en variant av berättarrollen och
handlar om att informationsfunktionen på ett konkret sätt
agerar kulturbyggare i organisationen. Även här måste
informatören ofta arbeta genom språkrör och i detta fall
är det medarbetare som handplockas för den uppgiften.
En sådan roll är att hjälpa till med att koppla ihop siffrorna med de mjuka värdena och påvisa deras betydelse för
resultatet. Eftersom organisationer tenderar att bli alltmer
beroende av sitt ”intellektuella kapital” så blir denna roll
allt viktigare. Men för att den skall fungera är det viktigt
att utveckla analyser och finna formuleringar som tydliggör kopplingen mellan kunskap/attityder och värde.
Ett annat område där informationsfunktionen kan ”missionera” är att hjälpa till med att ekonomi tas på allvar och
att man inspireras av den. Det är inte ovanligt att ekonomifunktionen får en stämpel av att vara organisationens
”tråkmånsar”. Därför kan det finnas anledning för informationsfunktionen att hjälpa till att öka det interna intresset för ekonomifunktionen och öka dess status. Omvänt
kan det ibland vara nödvändigt att tona ned betydelsen för
vissa andra funktioner. Ibland blir någon funktion definierad som organisationens ”hjältar”, vilket kan vara effektivt för värdeskapandet om denna funktion verkligen har
en sådan nyckelposition så att det är effektivt att föra upp
dem till hjältestatus. Emellertid är det ofta inte så utan
hjältestatusen baseras på interna politiska processer och
ett begränsat synsätt om värdeskapande. I sådana fall bör
informationsfunktionen verka för att utjämna hjältestatusen i organisationen.

Nyckelroller
Ur de funktionella roller jag har beskrivit ovan kan man
utkristallisera vissa generella nyckelroller som informationsfunktionen kan ha gentemot ekonomiprocessen.

❙ Från ”high tech” till ”high touch”
Ekonomi är en avancerad vetenskap, om än inte så exakt.
Det gör att den ekonomiska redovisningen blir laddad
med fackuttryck och avancerade formler. I och för sig ger
det en kraft åt den ekonomiska kommunikationen men
samtidigt skapar det ett avstånd till mottagaren.
Därför har informationsfunktionen en roll att spela så
att utformningen och förmedlingen av de ekonomiska
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perspektiven sker på ett sådant sätt så att människor känner sig berörda av dem.

❙ Från smalt till brett
Det ekonomiska perspektivet har en inneboende dragning
åt att favorisera en smal syn på orsak och verkan. Därför
har informationsfunktionen ett ansvar att hjälpa sin organisation att bredda detta synsätt så långt som det är relaterat till verksamheten. Konsten ligger här i att finna den
optimala systemsynen så att man inte passerar ”flumgränsen”.

❙ Från kort till långt
Likaså premierar det traditionella ekonomiska tänkande
det korta perspektivet. Kombinerat med det smala tänkandet kan det leda till fokus på kortsiktig ekonomisk
vinst.
Även i detta avseende har alltså informationsfunktionen
en uppgift. Här gäller det dock att vara på sin vakt och försöka bedöma hur lång sikt som är optimal. Ju längre sikt
man har, desto mer osäkerhet blir det i bedömningen.

❙ Från oregelbundenhet till kontinuitet
Den ekonomiska redovisningen och styrningen bör stämma överens med människors behov av informationen och
därför blir det en viktig uppgift att finna den ideala formen och timingen för rapporteringen. Det handlar om att
förmedla samband mellan helhet och delarna i rätt tid.

❙ Enhetssyn om koncept men flersyn om aktiviteter
Jag vill avsluta denna reflektion med att lyfta fram en
grundroll som kommunikationen har och denna tenderar
att bli en roll som jag ständigt lyfter fram:
Fokus i koncept kombinerat med variabilitet i aktiviteter.
Det skapar grunden för en organisation som strävar åt
samma håll men hittar på listiga manövrar för att göra det
bästa i varje situation. För att en sådan kommunikation
skall genomsyra organisationen är det viktigt att även den
ekonomiska redovisningen och styrningen gör det.

En fjärde reflektion från forskningsprojektet
Verksamhetsnyttig information och kommunikation

Bob Reklambyrå. Illustrationer: Riccardo Palombo
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