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1. Inledning  

”I en historisk fallstudie skapar forskare en bild av det förflutna. Han är inte fri att skapa hur han vill. Det 

finns regler han måste följa. Men han är definitivt fri att följa sitt intresse och söka svar på de 

frågeställningar han och hans samtid finner intressanta. Det är då arbetet med det förflutna blir en 

verkligt viktig upptäcktsfärd.”1 

 

I detta arbete vill författaren lägga fram en historisk fallstudie om strukturförändringar i Matsushita 

Electric Industrial Co, Ltd, vilket från år 2008 är känd som Panasonic Electric Industrial Co, Ltd. 

Författaren anser detta vara ett intressant ämne med avseende de framgångar som företaget nådde 

både på sin och den internationella marknaden. Under hundraårsperioder har Matsushita varit ett 

ledande företag i elektronik branschen. Den fenomenal tillväxt som lett till att Matsushita kan 

rankas så högt är i sig själv imponerande. Men om man betänker dess medvetet försiktiga 

utveckling som ett hårt sammanfogat subsamhälle, dess goda anpassning till nationens kultur och 

värderingar och dess lika medvetna och behärskade tillvägagångssätt för att nå en effektivitet som 

även överlevde företagets grundare, då inser man att det inte bara är den relativ snabba ekonomiska 

framgången som är imponerande. Matsushita har blivit ett stortföretag som inte bara tjänar pengar, 

det har blivit ett organisationssystem som tillgodoser samhällets, kundernas, chefernas och de 

anställdas behov och är ”programmerat” att anpassa sig till de förändringar som kan inträffa.
2
 

Matsushita är ett belysande exempel för hur ett stort företag byggs upp och involverar många 

gruppers behov samtidigt som de kulturella värdena tillgodoses.  

Jag har i denna uppsats en fokuserad målsättning på att ur ett historiskt perspektiv beskriva hur den 

formella strukturen i Matsushita Electric Industrial Co, Ltd ändrades genom tiden. Mer specifikt 

syftar arbetet på en redogörelse av tidpunkterna då Matsushita ledningen ansåg strukturella 

förändringar vara nödvändiga, som börjar med antagandet av multidivisional struktur 1933, upp till 

de totala omstruktureringsplaner som inleddes 2003. Jag har valt dessa årtal med tanke på att min 

uppsatts skulle innehålla de mest omfattande och revolutionära strukturförändringar i MEI historia. 

Dessa förändringar skedde år 1933 och 2003. Undersökningen sträcker sig över en period av 70 år. 

För att kunna undersöka dessa faktorer används teoretiskt underlag vilket församlas genom 

databaser och litteratur.  Avhandlingen kommer att resultera i framställningen av olika 

förändringsinsatser i fallföretagets organisations struktur. Empiri i denna avhandling omfattar 

enbart ändringar i den formella organisationens uppbyggnad. Mer omfattande 

organisationsförändringar i egenskap av organisationens kultur, normer och informella förhållanden 

kommer inte att behandlas i arbetet eftersom det anses vara irrelevant i undersökningen, som inte 

behandlar frågor om organisationens kultur, normer och informella förhållanden. Förslag på fortsatt 

forskning är därför att studera mer komplexa förändringar, som berör flera enheter som kan ändras 

inom organisationen, vilket även kan omfatta interorganisatoriska utvecklingsprocesser.  

 

                                                 
1
 A. Floren, H. Ågren (2009) Historiska undersökningar, grunden i historisk teori, metod och framställningssätt, Malmö: 

Studentlitteratur. Sid 166 
2
 R.Tanner Pascale, A.G. Athos (1982) Japansk företagsledning: vad kan vi lära oss? Malmö: Liber Förlag 
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1.1 Bakgrund  

 

Idag lever vi i en tid med stora och dramatiska förändringar som kommer att få konsekvenser för 

oss som enskilda människor, för samhället och inte minst för de olika organisationer som vi arbetar 

inom. För eller senare tvingas alla att anpassa sig till de genomgripande förändringarna, trycket blir 

omöjligt att motstå, vare sig det kommer från ekonomiskt, politiskt eller från marknaden. 
3
 

Ökad internationalisering, ökad och förnyad konkurrens, teknikutveckling mm, men även med nya 

krav från människor gällande meningsfulla och stimulerande arbeten kräver organisationers 

effektivitets och strukturutveckling för att vara konkurrenskraftiga. 
4
  

Frågan om olika strategier för förändring har under senare tid varit central inom organisationsteorin. 

Det konventionella sättet att planera och genomföra förändringar i organisationer har ofta utgått 

från expertsyn; företagsledningar, organisationsspecialister eller någon forskare har undersökt 

föreliggande problem och föreslagit förändringar. Ofta har detta i sin tur inneburit komplicerade 

problem, inte minst vid införandet av föreslagna förändringar. Alternativa synsätt på 

förändringsarbete har därför vuxit fram. Av särskilt intresse är de systemteorin närstående synsätt 

och metoder som betecknar organisations anpassningsförmåga och utveckling
5
.  

Många organisationer försöker skapa sig en strategisk position för att dra fördel av de möjligheter 

som finns världen över. En organisation som inte nöjer sig med en nationell verksamhet utan vill åt 

den multinationella eller till och med globala scenen måste genomgå en strukturell anpassning. 

Detta beror på att den nya inriktningen kräver att organisationen engagerar sig i nya aktiviteter som 

skapar ett differentieringstryck på de rådande strukturerna.
6
  

Kadarsah Suryadi i sitt analytiska arbete om hierarkiska processer i organisationer (2007) hävdar att 

det är viktigt att förstå hur organisationer uppfattar sin framtid.  En betydande del av denna 

förståelse är att utveckla uppfattning om till exempel: dess historia, dess evolutionära mönster, vilka 

steg använde de i sin utveckling, och hur de klarade av sina övergångar. Vidare menar forskare att 

en av de viktigaste aspekterna av en organisations utveckling är förändringen i dess struktur, till 

exempel organisations omstruktureringar, där storleken är en av de viktigaste variabler som 

påverkar en organisations struktur. Han påstår att stora företag förändras väldigt långsamt. De 

försöker på olika sätt fånga det snabbhet och flexibilitet vilket de mindre företag besitter. Ibland, 

delas bolag i små, relativt autonoma divisioner för att kunna skapa sina egna resurser och fatta sina 

egna affärsbeslut. Detta hjälper de att agera på förändringar och omvärldens krav ett mer effektivt 

och flexibelt sätt. Enligt Kadarsah Suryadi beror omstruktureringar i organisationsstruktur på många 

aspekter, såsom yttre miljö, strategi, ledarskap, kultur, förvaltningspraxis, system, individuella 

skickligheter och förmågor, organisationens resultat, aktieinnehavare, politik osv.  Grad av 

                                                 
3
 M. Jo Hatch (2002) Organisationsteori: moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, Lund : Studentlitteratur 

4
 H. Sarv (1995) Bakom framsteg, Stockholm: Trygghetsrådet SAF-PTK 

5
 M. Söderström (1983) Organisations teoretiska perspektiv. Ett beteendevetenskapligt resonemang om arbete, 

organisation och förändring, Stockholm: Liber Förlag 
6
 M. Jo Hatch (2002) Organisationsteori: moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, Lund : Studentlitteratur 
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betydelsen av varje aspekt är varierande och det beror på tidshorisonten för omstrukturerings 

beslutplan. 
7
 

Intresse för forskning i organisationsförändringar har ökat påtagligt bland många forskare och 

pedagoger under senare tid. Organisationssystemet står i centrum för intresset. Företagsledningen 

konfronteras allt mer med behovet av fördjupade kunskaper i strukturförändrings och utvecklings 

frågor. Det anses att det fortfarande finns ett behov av en överblick över olika ansatser och 

uppfattningar inom detta spännande område
8
 vilket ska undersökas i detta arbete med hjälp av 

Öppen systemmodell av utvecklingen av strukturer inom organisation och Contingency Theory of 

Structural Adaptation to regain fit (SRFIT). 

 

 

1.2 Att beskriva, analysera och utforma organisations 

struktur.  

 

 

Mary Jo Hatch i sin bok Organisations teori: moderna, symboliska och postmoderna perspektiv 

(2002), hävdar att det inte går att komma undan organisationsstruktur: ”om organisationen inte 

utformas kring en struktur, kommer en sådan struktur ändå att uppstå på grundval av olika 

aktiviteter som organisationen engagerar sig i”
 9

. Hon nämner att en analys av en struktur startar 

vanligtvis med att man bestämmer grunden för arbetsuppgifternas differentiering, något som också 

visar på de enorma utmaningar det innebär att integrera de enheter och positioner organisationen 

består av.Vidare säger Mary Jo Hatch att organisationsforskare och chefer använder sig ofta av 

organisationsscheman för att få en snabb överblick av en struktur. Sådana scheman ger en 

förhållandevis tydlig bild av en organisations makthierarki och en övergripande bild av 

arbetsdelningen. Men för att den ska vara ett användbart deskriptivt eller analytiskt redskap måste 

schemat vara en aktuell karta över den faktiska strukturen och inte en spegling av olika intressenters 

förväntningar. Mary Jo Hatch talar om två anledningar till att organisationsscheman inte lever upp 

till detta krav i vissa organisationer: (1) förändringar gör att organisationsscheman snabbt blir 

inaktuella, och därför är de inte korrekta särskilt länge och (2) konflikter och, rivalitet om vissa 

positioner gör att den högsta ledningen antingen hemlighåller organisationsscheman eller inte bryr 

sig om att göra några. Mary Jo Hatch påstår att gruppera positioner och enheter på ett bestämt sätt 

innebär att vissa relationer får ett övertag över andra. Hon nämner också att i ideala situationer är 

strukturens funktion att rikta de anställdas uppmärksamhet mot de differentierade aktiviteter som de 

är ansvariga för på ett sätt som underlättar integrationen mellan all verksamhet i organisationen.
10

  

                                                 
7
 Kadarsah Suryadi (2007) Organization structure selection based on combination between time horizon and analysis 

hierarchy process analystics, Chile: ISAHP 
8
 M. Söderström (1983) Organisations teoretiska perspektiv. Ett beteendevetenskapligt resonemang om arbete, 

organisation och förändring, Stockholm: Liber Förlag 
9
 M. Jo Hatch (2002) Organisationsteori: moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, Lund : Studentlitteratur, 

Sid 256 
10

 M. Jo Hatch (2002) Organisationsteori: moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, Lund: Studentlitteratur 
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Enligt Bernard Burnes (2004) en organisations strukturella utformning kan användas som en sorts 

kognitiv karta över hur ledningen tänker när det gäller integration av deras organisation. I enkla 

strukturer är ägarens eller entreprenörens enda strukturella intresse en samordning mellan individer. 

Bernard Burnes menar att om en funktionsbaserad struktur används, kommer den högsta chefen att 

lägga mycket energi på att samordna de olika funktionerna, medan funktionschefer riktar sin 

uppmärksamhet mot sina tekniska specialiteter och på att samordna uppgifterna för de individer 

som arbetar inom deras enhet.  Om grunden för strukturen utgörs av produktdivisioner kommer 

ledningsgruppen att beakta hur de olika divisionerna kan samordnas på bästa sätt, medan de lämnar 

ansvaret för samordningen mellan funktionerna till cheferna för respektive division. I en 

matrisstruktur kommer ledningen att vara intresserad av att balansera funktionernas intressen med 

intressen som rör projekten för att säkerställa att den ena sidan av matrisen inte dominerar över den 

andra, eftersom detta skulle göra att fördelarna med matrisformen gick förlorade. Andra chefer i 

matrisen är antingen funktions- eller projektinriktade. Hybridstrukturer blandar dessa intressen, 

medan nätverksorganisationer fördelar dem över hela nätverket.
11

 

Bernard Burnes konstaterar att en förståelse av organisatorisk logik i termer av strukturell 

utformning hjälper att inse den risk för förvirring, konflikt och missförstånd som inryms i de flesta 

komplexa organisationsformer. Han anger som exempel en matrisstruktur där vissa chefer och 

anställda tänker på ett funktionsinriktat sätt, andra i divisionaliserade termer medan en del försöker 

använda båda synsätten på samma gång. Eller till ex hybrid- eller nätverksstrukturen, där vissa 

chefer och viss personal måste kommunicera med människor från andra enheter, vars struktur 

skiljer sig från leras. Vidare säger forskaren att ”om man ser det ur denna synvinkel, blir de 

oklarheter och motsättningar som förekommer varje dag i komplexa organisationer mer begripliga. 

Fördelen med att studera eller analysera strukturen är att det skapar en bättre förståelse för 

differentieringen och behovet av integration, och ger ett sätt att tala om de många olika åsikter som 

en organisation innehåller. Förmågan att förstå dessa olika åsikter är en ovärderlig tillgång om en 

chef ska kunna bli en effektiv kommunikatör”.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
11

 B. Burnes (2004) Managing change: a strategic approach to organizational dynamics, Harlow: Financial Times 

Prentice Hall.  
12

 B. Burnes (2004) Managing change: a strategic approach to organizational dynamics, Harlow: Financial Times 

Prentice Hall. Sid 289 
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1.3 Problemdiskussion.  

 

 

Under en tid av ökad internationell konkurrens försöker många organisationer skapa sig en 

strategisk position för att dra fördel av de möjligheter som finns världen över. Strukturella 

förändringar ses som ett sätt att möta framtida utmaningar som inträffar många organisationer .
13

 

Vissa forskare är överens om att en bred strukturell förändring inte alltid kan leda till ett positivt 

resultat eller till en förbättring av dess prestanda. Medan andra hävdar att innovationer är en stor 

källa till konkurrensfördel för organisationer särskilt när de värdesätter snabbhet, flexibilitet, 

anpassningsförmåga och integration
14

.  

Men är egentligen förnyelser och ändringar av befintliga strukturella dimensioner de lämpligaste 

metoderna för att nå sina organisatoriska mål? Hur utformar man på bästa sätt en struktur som är 

specifikt anpassad till de omsändigheterna som organisationen måste hantera? Finns det ett enda 

bästa sätt att organisera? Hur förändringar i organisationsstrukturen verkar på deras organisatoriska 

förmåga? Leder de gränslösa strukturella ansatserna till ekonomisk framgång eller är kraven på 

strukturella förändringar bara ett svar på en modetrend?   

En analys av förändringar i organisationsstrukturen hjälper oss att få en närmare inblick i de 

möjligheter som medför sig omstruktureringar samt skapar en förståelse om inflytande som har 

kontextuella faktorer på organisationsstrukturen . 

 

 

1.4 Syfte  

 

 
Syftet med denna uppsats är att ur ett historiskt perspektiv beskriva vilket inflytande hade 

kontextuella faktorer på MEI:s organisationsstruktur samt hur MEI:s organisationssystem 

ändrades genom tiden. Mer specifik syftar arbetet på en redogörelse av de tidpunkterna då 

Matsushita ledningen ansåg strukturella förändringar vara nödvändiga, som börjar med antagandet 

av multidivisional struktur i 1933, upp till de totala omstruktureringsplaner som inleddes 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Mohrman, Allan M. (1989) Lagre-Scale Organizational Change, Oxford: Jossey- Bass Management series.  
14

 J. Hunter (2002) Improving Organisational Performance Through the use of Effective Elements of Organisational 

structure, International Journal of Health Care QualityAssurance, Vol. 15, no. 4 / 5 
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1.5 Uppsatsdisposition.  

 

 

- Kapitel 1 syftar till att ge en bakgrund till uppsatsen och en redogörelse för 

problemdiskussion och syftet.  

 

- I kapitel 2 ger uppsatsförfattaren en kort reflektion över olika sätt att se på historiska 

fallstudier samt olika metoder som används under en historisk forskning. Därefter redovisas 

datainsamlingsmetod, datakällor och en redogörelse av litteratur som fångade författarens 

intresse under arbetet. Sist ges en kort källkritisk överblick över använt material.   

 

- Kapitel 3 består av fem delar. I avsnittet 3.1 sker en genomgång av begreppet 

divisionaliserad struktur. Uppsatsförfattaren anser detta vara aktuellt eftersom fallföretagets 

organisationsstruktur har varit divisionsbaserad under en långtid som sträcker sig över hela 

fallföretagets livscykel, därmed kändes det att vara viktigt att reda ut centrala begrepp vilka 

ligger till grund för uppsatsen. I avsnitt 3.2 diskuteras om organisationsstruktur i 

multinationella och globala organisationer, författaren vill bidra till en bättre insikt om 

fallföretagets organisation uppbyggnad. I det nästföljande avsnitt 3.3 beskrivs begreppet 

strukturförändringar. Struktureringsteori och SRFIT- modellen utgör teorigrunden för 

uppsatsen (avsnitt 3.4 – 3.5). 

 

- Kapitel 4 behandlar en framställning av Matsushita Electric Industrial historia samt gen en 

överblick över fallföretagets grundläggande principer och värderingar.  

 

- Kapitel 5 presenterar beskrivningen av strukturförändringar i MEI under 1933- 2003 i 

anknytning till kontextuella faktorer som hade haft inflyttande på koncernens struktur. 

Kapitel angriper syftet och frågan som ligger för grund i uppsatsen.     

 

- I Kapitel 6 föreställs de slutsatser som har dragits efter slutfört arbetet angående 

förändringar i MEI formella struktur under 1933- 2003.  
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2. Metod 

 
För att det vetenskapliga resultatet skall kunna bedömas av läsaren är det viktigt att tala om hur 

man har gått tillväga. Man måste med andra ord ange vilken metod som har använts i arbetet för 

att nå resultaten.
15

 Metoden i detta arbete har varit systematiska litteraturgenomgångar, litteraturen 

och organisationsteoretiska bidrag vars fakta är taget ifrån är utgiven mellan 1970- 2000 talen. Det 

finns ett mycket stort utbud av litteratur inom detta område, därför har uppsatsförfattaren framförallt 

försökt hitta och utnyttja arbeten som är representativa för olika ståndpunkter.  

 

 

2.1 Historisk fallstudie. 

 
 

Begreppet fallundersökning eller fallstudie syftar på en speciell forskningsdesign som innebär att 

man går till botten med ett enskilt fall. Modellen syftar till en fullständig och uttömmande förståelse 

av (den speciella) situationen eller (det speciella) tillfället och resulterar i en utförlig beskrivning 

och analys. 
16

 Oberoende av ämnesmässig inriktning eller vilket intresseområde kan en fallstudie 

vara primärt beskrivande, tolkande eller värderande. En beskrivande eller deskriptiv fallstudie är en 

som presenterar en redogörelse av den företeelse som studeras, t ex en historisk inriktad 

fallundersökning som skildrar en viss period. Sådana undersökningar bildar ofta en databas för 

framtida jämförelser och teoribygge.
17

 

I en historiskt inriktade fallstudie skiljer man mellan teknik och redogörelse (eller rapport). I den 

här typen av forskning används tekniker som är gemensamma med en så kallad historiografisk 

metod, framför allt när det gäller bruket av primärkällor. Man hanterar det historiska materialet på 

ett systematiskt sätt, bland annat får man lära sig skilja mellan primära och sekundära källor. Det 

sätt varpå man redovisar sin forskning gör också den här formen av fallstudier speciell. Inom 

tillämpningsområden som utbildning har historiska fallstudier tenderat att bli en beskrivning av hur 

institutioner under en viss tidsperiod.
18

 

Historiska fallstudier kan emellertid inbegripa mer än en kronologisk redovisning av en viss 

företeelse. Att förstå en viss händelse och tillämpa de kunskaper man har på en nuvarande praxis 

innebär att man måste känna till händelsens kontext, vilka antaganden och uppfattningar som ligger 

bakom den och kanske också vilken inverkan händelsen i fråga haft på t ex en institution och på 

enskilda personer. 
19

 

                                                 
15

 A. Floren, H. Ågren (2009) Historiska undersökningar, grunden i historisk teori, metod och framställningssätt. 

Malmö: Studentlitteratur. sid 47 
16

 M. Watt Boolsen (2007) Kvalitativa analyser: forskningsprocess, människa, samhälle. Malmö: Gleerup. sid 36 
17

S. B. Merriem (2009) Falstudien som forskningsmetod. Malmö: Holmbergs. 
18

 S. B. Merriem (2009) Falstudien som forskningsmetod. Malmö: Holmbergs. 
19

 S. B. Merriem (2009) Falstudien som forskningsmetod. Malmö: Holmbergs. 
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Bogdan & Biklen (1982) diskuterar olika typer av fallstudier och nämner historiska fallstudier som 

inriktar sig på en speciell organisation och skisserar dess utveckling. De menar att man kan studera 

exempelvis en organisation och undersöka hur den uppstod, hur det första året utvecklades, vilka 

förändringar som uppstod längre fram, hur den fungerar för tillfället (dvs om den fortfarande 

existerar) eller hur det kom sig att den lades ner. Nyckeln i historiska fallstudier, vare sig de gäller 

organisationer eller andra enheter, ligger i deras syfte att presentera en holistisk beskrivning och 

analys av en speciell företeelse (”fallet”) men utifrån ett historiskt perspektiv. 
20

 

Olika vetenskaper har ansetts utmärkas av olika metoder. På ett mycket allmänt plan har man skilt 

mellan deduktiva och induktiva metoder.I empiriska vetenskaper, som exempelvis historia, handlar 

det om att man ”utgående från iakttagelser av givna fakta, söker komma fram till en allmän 

regel.”
21

 Den induktiva respektive deduktiva metoder är besläktade med varsin kunskapssyn, 

empirism respektive rationalism. Dessa två kunskapssyner beskriver A. Floren, H. Ågren i boken 

Historiska undersökningar (2009) på följande sätt:  

”en rationalistisk kunskapssyn går ut på satt människan når vetande genom att med hjälp av logikik 

och förnuft resonera sig fram till sanningen. En empiristisk kunskapssyn däremot menar att 

sanningen nås genom iakttagelser av omvärlden. Rationalism hör alltså ihop med deduktiv metod, 

medan induktiv medan induktiv metod kan kopplas till empirism. I historiska undersökningar är 

kunskapen i första hand empirisk – forskaren studerar källor från ett konkret förflutet – men visst 

utrymme för rationalistiskt tänkande finns också. Ibland står forskaren inför flera möjliga 

tolkningar och då bör han välja den som känns rimligast med utgångspunkt från vad han har för 

generella kunskaper och vad som verkar logiskt. Där med är det också riktigt att säga att 

tolkningar, och de slutsatser som följer finns deduktiva inslag”.
22

 

 

2.2 Tidsperspektivet är viktigt vid studie av 

förändringsprocesser.  

 

Att studera förändringsprocess innebär att studera förlopp eller skeenden över tiden vilket gör att 

tidsperspektivet är centralt. Genom att studera processer över tiden kan faser och mönster som 

uppträder över tiden identifieras och analyseras. Tidsperspektivet får även metodmässiga 

konsekvenser, framför allt när aktörerna ges en viktig roll i de studerade processerna. 
23

 

För det första menas det att förändringsprocesser bör studeras över en längre tidsperiod. 

Förändringsprocesser inte sker i organisatoriska vakuum och argumenterar för en kontextuell 

ansats, vilket innebär att den studerade förändringen måste relateras till det sammanhang som den 

återfinns i. Konsekvensen av detta är att förändringsprocesser behöver studeras över längre 

tidsperioder (helst flera decennier) för att en förståelse för dessa förlopp skall kunna genereras.
24

  

                                                 
20

 Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. (1982): Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods, 

Massachusetts, USA : AUyn & Bacon, Newton 
21

 A. Floren, H. Ågren (2009) Historiska undersökningar, grunden i historisk teori, metod och framställningssätt. 

Malmö: Studentlitteratur. sid 48 
22

 A. Floren, H. Ågren (2009) Historiska undersökningar, grunden i historisk teori, metod och framställningssätt. 

Malmö: Studentlitteratur. sid 49 
23

 Söderström, 1983 
24

 J. Carlsson (2000) Logistiskt förändringsarbete: olika ansatser för operativ utveckling, Linköping : Univ.  
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2.3  Datainsamlingsmetod 

”Datainsamlingen är en synnerlig central fas i undersökningsprocessen. Det handlar nu 

om att få tag i den information man söker så att man får in ett relevant material som utgör 

grunden för det analytiska arbetet. Det är det arbetet som omvandlar information till 

kunskap som i sin tur gör det möjligt att besvara frågeställningen”.
25

 

 

Denna uppsattas är en historisk inriktade fallstudie som syftar på en förståelse av problemet vilket 

ska resultera i en beskrivning av förändring insatser i Matsushita Electric Industrial Co, Ltd 

organisationsstruktur under 1933-2003. Författaren har valt att använda sig av kvalitativ metod, 

uppsatsen baseras på teoretiskt material. Sekundär data församlas genom litteratur och databaser.  

Dock finns det kvantitativa ansatser i arbetet i form av tillämningen av statistiska data. Författaren 

utgår från iakttagelser av givna fakta och studerar källor från ett konkret förflutet vilket är empirisk 

metod som hör ihop med induktion. Utifrån detta kan man konstatera att under den deskriptiva 

studien använder författaren sig av induktiv arbetssättet dock med deduktiva inslag eftersom 

kunskap om de förändringarna i organisationsstruktur som företaget genomgick under åren får växa 

fram i takt med undersökningen.  En mängd komponenter av olika typ som karakteriserar 

förändringar i Matsushita Electric Industrial Co, Ltd kommer att studeras. 

Insamling av sekundärdata, som utgör grunden för undersökningen, fann författaren genom 

sökverktyget LIBRIS som är en söktjänst över den litteratur samt e-resurser som finns på 

Södertörns högskolas bibliotek, Oxford Scholarship Online Internet resurs och från e- bok resurs 

books.google.se. För att finna relevant information har följande sökord används: 

”Strukturförändringar”, ”Matsushita”,” Matsushita Electric Industrial Co, Ltd”, ”Structure change”, 

” Organizational Structures”, ”Struktur”, ”Förändringar”, ”organizational design” osv.  

 

 

2.3.1 Litteratur 

 
Uppsatsförfattaren, vid bedömning av källor, kom fram till att hämtad information och kunskaper är 

relevanta för frågeställningen som behandlas i arbetet. Därför fanns det ingen anledning att utnyttja 

andra informationskällor. Litteratur källor utgör bra bas för fallstudien och ger undersökningen en 

empirisk grund. 
26

 Böcker, antologier och skrifter har hjälpt forskaren att upptäcka innebörder, 

utveckla förståelse och förmedla insikter som är relevanta för forskningsproblemet. Den 

information som framställs i uppsatsen, anses av författaren, ge mycket god insyn i sin respektive 

område, har stor relevans för undersöknings syfte och medverkar att svara på uppsatsfrågan.  

 

För datasamling om Matsushitas strukturförändringar samt strukturutveckling genom åren har jag 

använt sig i stort del av böcker Shifting boundaries of the firm: Japanese company-Japanese 

                                                 
25

 A.K. Larsen (2009) Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö: sid 45 

 
26

 S. B. Merriem (2009) Fallstudien som forskningsmetod. Malmö: Holmbergs. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Facklitteratur
http://sv.wikipedia.org/wiki/Databas
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labour(2006) av Mari Sako, Japansk företagsledning av Richard Tanner Pascale, Anhtony G. Atos 

(1981), Japanese management accounting today (2007) skriven av Yasuhiro Monden och Masanobu 

Kosuga samt vetenskapliga artiklar vilka hämtades genom Södertörns högskola bibliotekets 

databas, Oxford Scholarship Online Internet resors och övriga internet källor. 

 

Mari Sako, författaren till boken Shifting boundaries of the firm: Japanese company-Japanese 

labour, är forskare och doktorand i internationell Business, Management Studies, Said Business 

School och Oxford universitetet. I boken Shifting boundaries of the firm: Japanese company-

Japanese labour (2006) undersöker hon strategier i japansk företagsledning och utforskar 

konsekvenserna av omstruktureringar i företag och arbetskrafts flexibilitet i andra utvecklade 

länder.
27

 I sin bok har hon en fokuserad målsättning på att föra ut nya kunskaper genom att 

analysera samspelet mellan Matsushitas företagsstrategier och fackliga strategier i arbetet med 

omstruktureringar och följer sedan logiken bakom förändringar i Matsushitas strategi och struktur. I 

sin forskning utgår M. Sako från empiriska bevis hämtade från intervjuer vid Matsushita. Hon 

presenterar en historia om hur MEI huvudkontoret undvek administrativ överbelastning genom att 

delegera och återta kontrollen över en ständigt föränderlig portfölj av produkter. Genom en 

fördjupad undersökning av Matushitas strategier som omfattar konsolidering av fusioner, och 

fragmentering genom outsourcing och spinn-off, utforskar hon bolagets strategier att hantera 

organisatoriska gränser mot bakgrund av föränderlig arbetsmarknad och olika processer i 

företagsstruktur. Mari Sako kom fram till att Matsushita är ett måttligt diversifierat företag med en 

halv-funktionella, halv- divisionsstruktur och att Matsushita är mer centraliserad än de flesta av dess 

konkurrenter, exempelvis NEC, Hitachi, Toshiba. Hon påstår att konstant omfördelningar av 

decentralisering och centralisering har lett till Matsushitas organisatoriska omstruktureringar med 

täta mellanrum. 
28

 

 

Forskarna i boken Japanese management accounting today (2007) läger fram en undersökning om 

hur olika typer av japanska ledningssystem motiverar intressenter, däribland anställda, högsta 

ledningen, aktieägare, kunder och partners transaktion, att aktivt delta i de organisatoriska 

handlingar som förbättrar företagets resultat. De olika system som motiverar aktörer undersöktes i 

följande sektioner: strategi och omstruktureringar av företag. Bland annat analyserade de 

omstruktureringar samt strategier i Matsushita Electric Industrial Co, Ltd. De pratar om företags 

möjligeter och hinder i sin strävan att skapa företags värde. Syften med deras studie av MEI är att 

undersöka förhållande mellan strategier, organisations och förvaltningssystem samt få insikter för 

att extrahera vissa egenskaper av japansk ledning. Undersökningen baseras på intervjuer av MEI:s 

högsta ledningen. Deras slutsatser är att centralisering och decentralisering är en olösbar konflikt 

och att Matsushita måste ha de båda. De anser att grundarens lednings filosofi hade straka 

influenser på ledningens beslut med hänsyn till organisations utformning och 

förvaltningskontrollsystem. De menar att Konosuke Matsushita var den nyckel person som 

balanserade spänningarna mellan centralisering och decentralisering i MEI. 
29

 

 

                                                 
27

 http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199268160.do 2010-11-30 
28

 M. Sako (2006) Shifting boundaries of the firm: Japanese company-Japanese labour. Storbritannien: OUP Oxford. 

 
29

 Y. Monden, M. Kosuga (2007) Japanese management accounting today. New Jersey: World Scientific Pub. Co 
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För samling av en del information om fallföretagets backgrund och strukturella förändringar inom 

Matsushita Electric Industrial Co, Ltd. används även boken Japansk företagsledning. Vad kan vi 

lära oss? av Richard Tanner Pascale och Anhtony G. Atos (1981). Originalets titel är The Art of 

Japanese Management. Bokens överordnade mål är att fastställa betydelser och värden som har stor 

genomslagskraft i hela organisationen tillsammans med individuella och organisatoriska syften.
30

 

Författarna utforskade på djupet god praxis i japanska organisationer, särskild i Matsushita Electric 

Industrial Co, Ltd och jämförde Matsushita med ett amerikanskt bolag ITT. De analyserade 

företagens sju ”mjuka” element - administrations stil, personalpolitik, kompetens samt 

gemensamma värderingar av system, struktur och strategier och detaljerade, med MEI som 

exempel, hur japanska organisationer lyckades med hjälp av uppmärksamhet som de gav till de sju 

mjuka SS. De kom fram också att en viktig orsak till överlägsenhet i japanska företag är deras 

ledarskap, till stor del på grund av deras vision. 
31

 

 

2.4 Källkritik 

 
 

Eftersom det undersöktes förflutna företeelser i uppsatsen var författaren bunden till 

andrahandsuppgifter och kunde inte kontrollera själv de förmedlade uppgifternas sanning direkt mot 

verkligheten. Författaren var tvungen att förlita sig på andrahandsuppgifter för att kunna nå kunskap 

om det förflutna. Naturligtvis finns det bättre och sämre källor. Källor är speglingar av verkligheten 

och man inte kan begära att det utifrån dem skall gå att återskapa en fullständig bild av det 

förflutna. Som alla avbildningar kan de innehålla fel eller vara svårtolkade för den som läser dem.
32

 

Faktauppgifter från vetenskapliga artiklar och litteratur skapar stabilitet i arbetet. Eftersom de i 

jämförelse med exempelvis Internetkällor är mer objektiva och ”icke påträngande”.  En nackdel 

med vetenskapen är att den måste betraktas med kritiska ögon. Att ett påstående är vetenskapligt 

behöver inte innebära att det är sant. Men det betyder inte att det är en fråga om lögn. Forskaran kan 

överdriva resultatens betydelse eller påverkas av önsketänkande.
33

 

Information från fallföretagets hemsida, som tillkommer i uppsatsen, har avsikt att generera en bra 

bild om företaget och har inte något vetenskapligt ändamål. Därför kan den information inte 

stämma överens med begreps definitioner som tillämpas i arbetet och med de teorier som används. 

Förutom detta när den som sprider information själv är parter i målet, finns det anledning till 

misstanke om att de låter sina egna intressen gå före sanningen. Då kan källan vara partisk och 

tendentiös, eftersom den har intresse av att ge en falsk bild av verkligheten. 
34

 Detta gäller också 

information från andra Internet källor. Data som framställs på Internet är inte skapad i något 

forskningssyfte. Dessutom sprids det falska uppgifter på Internet. 

                                                 
30
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31

 R.Tanner Pascale, A.G. Athos (1982) Japansk företagsledning: vad kan vi lära oss? Malmö: Liber Förlag 

 
32
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33
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3.  Centrala begrepp och teorier.  

3.1 Divisionaliserad struktur. 

 
 

Uttryckt i utvecklingstermer kommer den organisation som växer ur en funktionsbaserad struktur 

ofta att anta en divisionaliserad struktur (multidivisional) för att göra det lättare för överbelastade 

och centraliserade beslutsfattare. Den divisionaliserade strukturen är i grunden en uppsättning 

separata funktionsbaserade strukturen som är ansvariga inför ett huvudkontor (figur 3.1) . Varje 

funktionsbaserad struktur är ansvarig för sin dagliga verksamhet, medan personalen på 

huvudkontoret främst är ansvariga för att bevaka och för att formulera strategin. 
35

 

 

 

 
 

 
Figur 3.1 Organisationsschema som beskriver en regiondivisionaliserad struktur. 

Källa: M. Jo Hatch (2002) Organisationsteori: moderna, symboliska och postmoderna perspektiv. 

 

 

H. Mintzberg definierar divisionaliserad organisations form som expertenheter vilka kallas för 

divisioner . Varje division driver sin egen verksamhet genom att producera specialprodukter för en 

särskild marknad. Divisionerna är relativt självständiga och åtnjuter en viss grad av frihet. 

Huvudkontoret mäter vanligen deras prestationer (Mintzberg kallar det för resultatstandardisering). 

Han menar att varje divisions prestation mäts och jämförs med andra divisioner. Den högsta 

ledningen sätter upp mål för divisionerna som tvingar dem att planera sina aktiviteter noggrant, 

vilket leder till byråkratisering av de enskilda divisionerna.
36

 

Den divisionaliserade formen (eller M-formen, som den kallas idag) grupperar individer, positioner 

och enheter på ett av tre sätt: antingen utifrån likheter i produktionsprocesser (eller produkter), 

kundtyp eller geografiskt verksamhetsområde.  
37

 De flesta, om inte alla, resultat inom divisionerna 

i ett konglomerat är beroende av beslut som rör hur lönsamheten ska beräknas, och oenighet om 

beräknandet av vinsten förekommer ofta. När divisionerna till exempel behandlas som 

resultatenheter, jämförs de med varandra på grundval av sin relativa lönsamhet, och när 

divisionerna säljer produkter till varandra kan stora konflikter uppstå på grund av intern 

prissättning. Detta beror på att en divisions förlust är en annan divisions vinst. Det ironiska med en 

                                                 
35
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36
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divisionaliserad form är att M-former, trots tonvikten på vinst, i allmänhet inte är lika lönsamma 

som deras funktionsbaserade motsvarigheter. Än mer ironiskt är att den finansiella styrmodell som 

utvecklats inom konglomeraten har blivit ett institutionaliserat drag i många divisionaliserade 

organisationer. Det intressanta är dock att den M-form som i så hög grad fokuserar på lönsamhet 

brukar vara mindre lönsam än de strukturer som fokuserar på andra saker, och att det, trots detta 

faktum, finns en institutionell påverkan som gynnar M-strukturer och som gör att chefer föredrar 

sådana M-formade organisationer. 
38

 

 

 

 
 

Figur 3.2M- form struktur.  

Källa: Richard L. Daft (2008) Organization Theory and Design. Cengage Learning. 

 

 

 

3.2 Organisations formella struktur i multinationella och 

globala organisationer.  

 

 

En organisation som är funktionsbaserad och som bara vill marknadsföra sina produkter eller 

tjänster utomlands eller som vill utnyttja billig arbetskraft för att producera varor för 

hemmamarknaden, skapar oftast en ny avdelning som sköter exporten och importen. Detta görs 

vanligen genom underleverantörskontrakt med experter på de marknader där organisationen vill 

                                                 
38
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etablera sig. På detta stadium har organisationen egentligen inte någon internationell prägel utan 

förblir trogen den logik som utmärker hemmamarknaden. 

I och med att erfarenheterna av de internationella marknaderna ökar blir organisationen oftast 

medveten om alla de möjligheter som finns utomlands och blir mer erfaren när det gäller att utnyttja 

dem, åtminstone på en eller ett par av dessa marknader. Nu kommer många av de verksamheter som 

tidigare varit kontrakterade till andra att föras in i organisationen, och en internationell division 

kommer att skapas. Notera att den M-formade struktur som används på detta stadium gör att 

organisationen kan bibehålla sin i grunden inhemska inriktning på flera marknader. Det betyder att 

den agerar som ett företag som är verksamt på flera inrikes marknader samtidigt, ungefär som ett 

konglomerat som agerar i flera industriella sektorer på en och samma gång.
39

 

 

Slutligen uppstår det multinationella bolaget. Det är ett resultat av att den internationella 

försäljningen blir organisationens största inkomstkälla och att leverantörer, tillverkare och 

distributörer från flera olika länder bildar ett interorganisatoriskt nätverk med ömsesidiga 

beroendeförhållanden på en verkligt internationell nivå. Företagets verksamhet kan inte längre delas 

upp i antingen inrikes eller internationella enheter, och den internationella divisionen ersätts av en 

internationaliserad M-formad struktur. Denna struktur är antingen produktbaserad eller geografiskt 

baserad och alla enheter medverkar i samordningen av de internationella aktiviteterna. Precis som 

när det gäller de konglomerat som använder M-formen, kan en organisation skaffa sig en 

multinationell struktur antingen genom inre tillväxt, oftast genom att den passerar de olika stadier 

som beskrivits ovan, eller genom så kallade joint venture, sammanslagningar och/eller uppköp. 

 

De multinationella organisationerna som är divisionaliserade på produkter eller geografiska 

marknader möter samma svårigheter som de M-formade organisationer som enbart är verksamma 

på sin hemmamarknad. Viljan att bli mer effektiv och mer flexibel skapar matrisstrukturer, vilket 

gör att det multinationella bolagets logik börjar närma sig ett globalt tänkande (se figur 3.3). I en 

global matris finns det chefer för geografiska regioner och för produkter eller produktgrupper, så att 

lokala enheter organiseras både utifrån intressen som rör företagets effektivitet i förhållande till en 

viss region av världen och utifrån intressen för att utveckla företagets kunnande och effektivitet i 

förhållande till den produktion som sker på flera regionala marknader. Var och en av de lokala 

enheterna kan av egen kraft utgöra fungerande företag, och den uppställning enheter som 

multinationella företag består av kan vara en blandning av enkla, funktionsbaserade 

divisionaliserade, matris- och/eller hybridstrukturer. 
40
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40
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3.3 Strukturförändringar.  

 

 

Ibland kan emellertid störningar uppstå – såväl i som utanför systemet – som är så stora och/eller 

oväntade, att styrsystemet inte klarar av dem. De organisationer vilkas strukturer inte är anpassade 

till de oförutsedda händelser som de för närvarande hanterar måste vidta strukturella justeringar. 

Vilka kallas strukturförändringar.
41

 Till exempel ett ökade krav på medinflytande och 

arbetstillfredsställelse har i många fall lett till en omprövning av tradition hierarkiskt uppbyggda 

organisationer och till försök att finna formar för organiserad samverkan som bättre 

överensstämmer med nya värderingar.
42

  

 

Henry Mintzberg publicerade 1983 boken Structure in fives: designing effective organizations i 

vilken han sammanfattade och systematiserade några av huvudfrågorna om hur organisationer bör 

utformas. Han hävdade att fem naturliga konfigurationer passar ihop med de olika uppgifter som 

omorganisationer har att fullgöra.  Han menade att vissa strukturer inte passar för de syften som 

organisationen vill uppnå. Denna dåliga anpassning leder till problem och ineffektivitet. Konsistens 

och koherens mellan organisationsstruktur och uppgifter, säger Mintzberg, är nyckeln till framgång. 

Ungefär som en organisk struktur som utvecklas i sin miljö bör helt enkelt vissa 

organisationsstrukturer passa. De behöver inte yxas till för att göra det. Mintzberg hävdar att det för 

varje situation och varje uppgift som en organisation möter finns en specifik struktur som passar 

                                                 
41
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bäst. Han skiljer mellan fem sådana strukturer: enkel struktur, maskinbyråkrati, professionell 

byråkrati, divisionaliserad form och adhokrati. Alla dessa former av struktur enligt H. Mintzberg 

har för- och nackdelar och varje av dem passar bäst ihop med en viss omgivning. 
43

 

Tushman och 0'Reilly (1996) undersökte förändringar i organisationsstruktur genom en analys av 

organisationslivscykel och kom fram till att det finns genomgående mönster i olika branscher där 

framgång föregår misslyckande. Enligt forskarna, leder framgång i allmänhet till att organisationer 

växer och blir större. Samtidigt som de växer utvecklas dess strukturer och system för att kunna 

hantera den ökande komplexiteten i arbetet. När dessa strukturer och system växer ännu mer blir det 

svårare, dyrare och det krävs mer tid att genomföra förändringar. Speciellt om de föreslagna 

ändringarna är små. Detta leder till oundvikliga resultat – strukturell tröghet, ett motstånd mot 

förändringar, komplexitet och ömsesidigt beroende i organisationens struktur. I praktiken leder 

organisationens framgång till tillväxt, expansion och differentiering vilket ger upphov till dess 

motstånd mot förändringar i framtiden. 
44

 

 

Organisationsteorier anser miljön vara en av de viktigaste faktorerna som påverkar 

organisationsform. Kontingens teori, institutionell teori, resource dependence theory, och 

disturbed equilibrium theory studerar organisation - miljö relation. Dessa teorier argumenterar för 

miljön determinism där organisationerna tenderar att bli isomorfa med deras miljöer genom 

processer av anpassningen. Själva processen för att förändra organisationssystem till en ny 

passform är mycket komplex. Det är revolutionära och evolutionära processer som innefattar 

anpassning av alla avgörande faktorer. Revolutionära och evolutionära processer är relaterade med 

begreppen prospektering och exploatering. Prospektering associeras med komplexa, risktagande 

ändringar.  Exploatering däremot förknippas med systematiska riskaversioner, definition och 

mätning av prestanda. Företags långsiktiga överlevnad beror på dess förmåga att engagera sig 

tillräkligt i explodering för att säkerställa företagets nuvarande lönsamhet och delta i tillräckligt 

prospektering för att säkerställa dess ekonomiska styrka. Vissa forskare argumenterar för en mindre 

rigid syn på samspelet mellan organisationer och miljö med hänsyn till dynamiskt utbyte mellan de 

två krafterna. Medan andra påstår att kontingenser har ett visst inflytande, men att det finns en 

betydande grad av valfrihet om hur man skapar organisatoriska passformer. Detta val kallas för 

"strategiskt val". De åtgärder som beslutas på ett fritt val ger upphov till resultat. Valda åtgärder kan 

leda till interna justeringar, till exempel förändringar i strukturen, personal anläggning (storlek) och 

användning av teknik etc. Denna dynamiska organisatoriska process omfattar två ingående cykler 

vilka ger upphov till en dubbel struktureringsteori mellan handling och situation. Den första - »inre 

struktureringsteori«, man pratar här om organisatorisk design. Inom denna cykel begränsas aktörer 

av befintliga strukturer och rutiner i organisationen, inklusive dess teknik. Den andra - »yttre 

struktureringsteori« vilket omfattar miljön. Inom denna andra cykel försöker organisatoriska aktörer 

påverka eller nå en uppgörelse med särskilda miljögrupper och mer allmänna miljöförhållanden. De 

två cyklerna är dynamiska i sin karaktär. 
45
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Lex Donaldson i sin bok The contingency theory of organization (2001) hävdar att kontingenser av 

organisationsstruktur omfattar faktorer såväl inom organisation som utanför den. För exempel 

uppgift osäkerhet, uppgift ömsesidigt beroende, organisations storlek och antalet personer som är 

sysselsatta i organisationen är interorganisatoriska egenskaper. En annan riskfaktor är 

miljöegenskaper, som till exempel miljömässigt osäkerhet.   Miljö påverkar de inre eventualiteter, 

vilka i sin tur påverkar organisationsinterna faktorer. Till exempel organisationsstuktur. Exempelvis 

miljöosäkerhet påverkar uppgift osäkerhet, vilket leder till antagandet av en ny organisationsform. 

Organisationsstruktur måste anpassas till organisationsinterna kontingens uppgifter, vilka i sin tur 

orsakas av miljö kontingens uppgifter. På detta sätt är organisation i behov att anpassa sin struktur 

till sin miljö. Olika organisationsstrukturs forskningar har identifierat ett antal kontingenser. 

Uppgift osäkerhet, teknik, innovation, miljö, förändring, tekniska förändringar, storlek, prospector 

strategy, defender strategy, diversifiering, vertikal integration och ömsesidigt beroende är några av 

erkända kontingenser. 
46

 

Richard L. Daft i boken Organization Theory and Design (2009) diskuterar kontingens faktorer och 

nämner organisations strukturella dimensioner vilka har inverkan på organisations design (se figur 

3.4). Dessa är formalisering, specialisering, hierarki, centralisering, professionalism och personnel 

ratios. 
47

 

 

 

 

 

Figur 3.4 Structural dimension of Organizations design.  

Källa: Organization Theory and Design, Richard L. Daft (2008) 
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Costello (1994) i artikeln Managing change in the workplace
 
 argumenterar för tre typer av 

strukturella förändringar och dess karakteristik (se tabell 3.4) 
48

 

 

Tabell 3.4 Tre typer av strukturella förändringar och dess karakteristik. 

 

 Utvecklingsmässiga 

förändringar 

Övergångsbestämmelse 

förändringar 

Transformativa 

förändringar 

Definition Att göra gradvisa 

förbättringar över 

vad som för 

närvarande existerar 

 

Genomförande av en 

ny stab, som kräver 

avveckling av 

nuvarande sätt att 

arbeta och införandet 

av nya sätt 

 

Genomförande av en ny 

evolutionär stab, som 

kräver stora förändringar 

i organisatoriska 

strategier 

Exempel Team building 

 

Reorganisation Omfattande 

omstruktureringsåtgärder 

Karakteristik Lättast att 

genomföra 

Något hotfullt 

Tidskrävande 

Mest hotfullt 

Svårt att kontrollera 

Konsekvenser oftast 

okända 

 

Källa: Costello (1994), Managing change in the workplace
.
  

Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik i boken Hur moderna organisationer fungerar hävdar att 

organisationsstrukturförändring innebär att någonting ändras i organisations inre uppbyggnad, 

antingen genom att:  

1. Det utvecklas nya element utöver de som organisationen redan har. Det kan till exempel vara ett 

företag som inrättar en nyavdelning för marknadsföring.  

2. Existerande element kopplas samman eller delas upp på ett nytt sätt.  

3. Man avskaffar existerande element. Det kan innebära att något helt nytt kommer i stället, men 

också att det ”gamla” överges. Sådana förändringar kan vara nedläggning av en särskild avdelning 

eller en speciell funktion i en organisation. 

 

Förändring i sig innebär i många fall ett nytänkande, att man ska göra något nytt. Därmed blir 

likheten stor mellan förändring och innovation. Men innovationsbegreppet är något mer omfattande 

än så, i och med att en innovation kan äga rum utan någon organisationsförändring. En förändring 

inte alltid innebär något nytt. Ofta kan vi se organisationer återgå till ”gamla och välkända” 

organisationsstrukturer, målsättningar med mera. 
49

 En innovationsprocess bestäms framför allt av 

interaktioner mellan sociala system. Det är systems intressen och position som väsentligen 

bestämmer den enskilde aktörens behov, position och agerande. Man kan uttrycka det som att 

innovationsprocessen har en systemisk karaktär. 
50
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3.4 The Contingency Theory of Structural Adjustment to 

regain fit (SRFIT). 

 

Strukturella Kontingensteorin fokuserar på hur anpassningen mellan en organisations struktur och 

dess kontingenser – de ofrånkomliga samt oförutsedda saker som den måste ta itu med- kan växla 

över tiden. När dessa inte stämmer överens, beroende på hur kontingenserna förändras, blir det 

nödvändigt med en process av strukturell återanpassning. Kontingensteorin bygger på att det inte 

kan finnas en enda effektiv struktur för alla organisationer. Den struktur som är optimal varierar 

beroende på vissa faktorer såsom organisationens strategi, teknologi och storlek. Således är den 

optimala strukturen knuten med dessa faktorer som heter kontingenser. Därför betraktar man inom 

Kontingens teori att organisationer som har ofullkomliga former kan förbättras så att de blir 

effektivare på att hantera förutsägbara kontingenser. Organisations omgivning, teknik och 

organisations storlek anses i teorin vara centrala kontingenser. Kärnan i Kontingensteorins 

paradigm illustreras av forskning om kontingens strategier och dess förhållande med 

divisionsstruktur. Forskning stödjer alla tre delarna av paradigm. Dessutom stödjer den en mer 

särskild teoretisk modell om ofrånkomliga förändringar vilka leder till strukturella förändringar, 

nämligen till strukturella anpassningar (SRFIT- structural adjustment to regain fit). Kontingtuella 

förändringar orsakar divisionalstrukturella förändringar. Det vill säga diversifiering gör att 

organisationen skall ha divisionsstruktur. De processer som ändrar den organisatoriska strukturen 

anges i SRFIT teoretiska modellen (se figur 3.5). 
51

 

 

 
 Figur 3.5 The Contingency Theory of Structural adjustment to regain fit (SRFIT). 

 Källa: The contingency theory of organizations (2002). 
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Lex Donaldson (2002), i sin teoretisk ansats som kallas för SRFIT- modellen (Structural adjustment 

to regain fit), hävdar att varje organisationsdesign till slut blir otillräckligt inför de kontingenser 

som de tvingas hantera så att organisationer måste genomgå en strukturell förändring för att 

återvinna anpassningen till sina kontingenser – särskilt kontingenserna i deras omgivning. Den 

grundläggande insikten i SRFIT- modellen är följande: 

 

”När företag utvecklas från att vara icke-diversifierade till att vara diversifierade i sitt 

produktomfång, utvecklas de från den funktionella till den produktdivisionella formen. På 

liknande sätt leder bytet från ett till flera geografiska områden till en övergång från 

funktionell struktur till geografiska divisioner […] Det finns en förändringscykel i strategin 

som leder till missanpassning och låg prestationsgrad och sedan till strukturell justering och 

ny anpassning. Det finns relativt få fall där justeringen sker genom att kontingensen förändras 

så att den stämmer med strukturen. ”
52

 

 

Vidare hävdas att med ökad produktdiversifiering upptäcker huvudkontoret i en funktionellt 

strukturerad organisation att beslutsfattandet blir alltmer komplext, eftersom det måste hantera en 

större produktdiversifiering med motsvarande krav på kunskap om fler produkter, material, 

tekniker, marknader, konkurrensförhållanden och så vidare. Det huvudkontor som inte delegerar 

beslutsfattandet till divisionerna kommer snart att bli överhopat av mer information än vad det kan 

bearbeta. I produktdivisionaliserade organisationer får divisionerna en relativt självständig ställning. 

Huvudkontoret utövar då sin kontroll och styrning genom att jämföra divisionernas lönsamhet. 

Lågtpresterande divisioner avvecklas eller omstruktureras. Delegerade beslut bör vara bättre beslut 

eftersom de fattas närmare marknadskunskapen och det organisationsspecifika kunnandet. De bör 

vara snabbare och av bättre kvalitet eftersom de grundas på special- och expertkunskaper. Genom 

en sådan decentralisering blir det större utrymmet för högsta ledningen på huvudkontoret att fatta 

strategiska beslut i stället för rent operationella. Den ger divisionsledningen större självständighet 

att fatta beslut om sådant som design, tillverkning och marknadsföring. Huvudkontoret behöver inte 

längre införliva så mycket information utan behöver endast samordna de beslut som har fattats på 

divisionsnivå. Med denna ökade effektivitet följer dock ökade kostnader genom att vissa 

administrativa funktioner måste byggas upp i varje division. Den funktionella formen är bäst i mer 

homogena produktutbud, eftersom dess enhetliga kontrollstruktur är billigare. Den funktionella 

formen går således bra ihop med låg produktdiversifiering, medan produktdivisionaliserad form går 

bra ihop med hög produktdiversifiering.
53

 

SARFIT- modellen förklarar på ett begripligt sätt de förändringar som sker organisatorisk struktur. 

Förändringarna i kontingensen, till exempel övergångar till nya marknader eller nya produkter, ger 

till en början sämre resultat. Detta leder till en strukturell justering för att återvinna anpassningen 

och en ny cykel av matchade kontingenser. Organisationerna kommer med jämna mellanrum att 

behöva förändras ytterligare för att komma i fas, eftersom kontingenserna fortsätter att förändras. 

Strukturer anpassas i överväldigande grad till kontingenser snarare än tvärtom. Till exempel måste 

ett företag efter att ha diversifierat anpassa sin struktur till detta. Diversifiering rubbar 

organisationens anpassning till sina kontingenser och tvingar den att genomföra en strukturell 

justering så att jämvikten återskapas. Den dominerande koalitionen kommer att göra vissa val i sin 
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strävan att återvinna anpassningen, men den har ganska begränsade valmöjligheter. Bristande 

anpassning efter diversifiering leder till dåliga resultat; dåliga resultat försöker man göra något åt 

genom strukturella justeringar, och på det sättet återskapas anpassningen.
54

 

 

3.5 En öppen systemmodell av utvecklingen av strukturer 

inom organisation.  

Följande teori är tagen ur boken Organisationsteori: moderna, symboliska och postmoderna perspektiv (2002) av Mary 

Jo Hatch. 

 

Katz & Kahns (1966) öppna systemmodell pekar i riktning mot en historisk syn på strukturen. 

Enligt detta synsätt utvecklas en struktur till en början utifrån den tekniska kärnans behov, därefter 

utifrån internt tryck mot integration i kombination med krav från omgivningen. Först uppstår en 

primitiv organisation utifrån ett samarbete mellan individer som vill samordna sina krafter och 

resurser för att uppnå ett gemensamt mål, till exempel få ut en ny produkt på marknaden. Denna 

primitiva organisation rymmer egentligen inte någon struktur i teknisk bemärkelse, eftersom 

samarbetet mera är ett resultat av individuella drivkrafter än en organisatorisk prestation. För att 

denna primitiva organisation ska överleva, måste den emellertid utveckla en social struktur och bli 

en ”riktig” organisationen, i ordets vanliga betydelse. Denna utveckling från en primitiv till en fullt 

utvecklad organisation kommer att äga rum i flera steg, som alla inbegriper differentiering och 

integration; Katz & Kahns modell beskriver dessa stadier (se Figur 3.6). 

 

 

 

 

Figur3.6  Katz & Kahn (1966) beskriver utvecklingen av en social struktur i förhållande till den tekniska kärnans behov 

och omgivningens krav.  

Källa: Organisationsteori: moderna, symboliska och postmoderna perspektiv (2002).  
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Under den första fasen differentieras aktiviteter som inköp och marknadsföring strukturellt från 

uppgifter som rör kärnproduktionen. Denna inledande differentiering är en naturlig utveckling av 

den primitiva produktionsprocessen, som också den krävde anskaffning och avyttring, men i sådan 

begränsad omfattning att personer i produktionskärnan lätt kunde klara av det. Denna 

differentieringsfas ger organisationen en buffertkapacitet på så sätt att personalen i 

produktionskärnan helt kan ägna sig åt att omvandla råvaror till färdiga produkter. Samtidigt 

specialiserar andra individer sig på olika buffertuppgifter, som inköp av de råvaror som krävs i 

omvandlingsprocessen och förmedling av de färdiga produkterna till omvärlden så att ny input kan 

förvärvas (se figur 3.5). Katz & Kahn kallar dessa för stödverksamheter. 

 

När den initiala differentieringen av verksamheten har inletts, uppkommer även ett tryck mot 

integration. När organisationen utvidgas i syfte att säkerställa ett kontinuerligt inflöde av råvaror, 

produktion och försäljning av produkterna, uppstår också tre olika typer av verksamhetsområden 

som riskerar att förlora kontakten med varandra. De tre funktionerna - inköp, produktion och 

försäljning måste anpassas till varandra för att rätt mängd råvaror ska föras in i organisationen och 

för att produktionen ska kunna hålla jämna steg med försäljningen. Detta kräver en integration som 

vanligen sköts av en chef som bevakar inköpsorder och produktionsscheman. Samt tar med den 

uppskattade försäljningen i beräkningen. 

 

Vid denna punkt i utvecklingen av den sociala strukturen har organisationen vanligtvis överlevt så 

pass länge att den kräver underhåll – anställda slutar och måste ersättas och utbildas, bokföringen 

växer och innefattar skattefrågor och finansiell planering, allt fler och allt större lokaler kräver 

regelbundet underhåll och ombyggnad och det omgivande samhället kan börja intressera sig för 

organisationen och kräva ett större samhällsengagemang. Nu blir det nödvändigt att komplettera 

kärnproduktion, inköp och försäljning med servicefunktioner, som enheter för redovisning, 

personal, underhåll av lokaler och marknadsföring. 

 

Servicefunktionerna (maintenance tasks) gör att organisationen ständigt står i beredskap att agera, 

men det är i själva verket kärnteknologin som agerar. Eftersom servicefunktionernas verksamhet 

inte är speciellt beroende av det som sker inom inköp, produktion och försäljning kan de i stort sett 

utföras oberoende av kärnteknologin. Detta innebär en ytterligare differentiering av organisationens 

sociala struktur, något som i sin tur ökar behovet av integration. Det vanliga är att man anställer fler 

chefer som ska sköta denna integration, men detta innebär också att en ny chefsnivå uppkommer, i 

form av en chef som kontrollerar de andra cheferna. Den integration som syftar till att neutralisera 

de negativa effekterna av differentieringen skapar således ökad differentiering, inklusive hierarki. 

 

Om organisationen överlever de tidiga utvecklingsstadier som beskrivits ovan kommer den 

förmodligen att existera tillräckligt länge för att möta viss förändring i omvärlden och de krav en 

sådan ställer på organisationens produkt. Sådana förändringar skapar problem för organisationen, 

som att förutsäga nivån på försäljningen, och därmed vilken mängd råvaror som behöver beställas 

och hur mycket som ska produceras. Misstag i planeringen av produktionen kommer att få direkta 

konsekvenser, både som över- och underproduktion i förhållande till kundernas behov, och kan hota 
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såväl företagets finansiella situation som dess rykte. För att begränsa dessa problem uppstår en 

annan utveckling av den sociala strukturen som introducerar anpassningsfunktionen i den sociala 

strukturen.  

 

Anpassningsfunktionen ansvarar för bevakningen av förändringar i omgivningen och för att tolka 

vad dessa förändringar innebär för resten av organisationen. Anpassningsfunktionen manifesteras 

först i beslutsfattande på ledningsnivå, som i en eller annan form existerar redan från början. Andra, 

och mer specialiserade anpassningsfunktioner uppstår dock på längre sikt, och inbegriper strategisk 

planering, ekonomiska prognoser, marknadsundersökningar, forskning och utveckling, 

skatteplanering, juridisk rådgivning och lobbyverksamhet.
55
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4. Fallföretaget Matsushita Electric Industrial Co, Ltd 

4.1 Tidig historia. 

 

Matsushita Electric Industrial Co, Ltd inrättades 1918, när 23-åriga grundaren Konosuke 

Matsushita, startade en liten verkstad med två anställda, hans fru och hans morbror Toshio IUE 

(som grundade senare Sanyo Electric). Produktionen startades med tillverkning av fläktisolatorer, 

tvåvägs uttag, stickkontakter och förbättrade lampsocklar som han designade själv. Konosuke 

Matsushita var övertygad om att det fanns en enorm outnyttjad marknad för högkvalitets hushåll 

elektriska armaturer. Hans produkter visade sig vara populär eftersom de var av högre kvalitet och 

30- 50% billigare. Vid slutet av 1918 sysselsatte företaget 20 personer.
56

   

 

Matsushitas företag hade blomstrat genom att hålla priserna nere och införliva nya tekniska 

framsteg i sina produkter. För detta blev Matsushita mycket populär bland konsumenterna. 

Matsushita var också populär bland sina arbetare, som betraktades av grundaren som viktiga 

partners med rätt att delta i beslut. Efter diversifiering av produktion, genom omfattning av 

cykellampor och elektriska värmare, stärkte Matsushita sin position som en direkt leverantör i 

Japansk komplexa detaljhandel nätverk, som historisk dominerades av större och mer etablerade 

företag. Matsushita införde radioapparater och torrbatterier 1931 och elmotorer år 1934. Genom att 

skapa hård konkurrens genom rabatter kunde företaget bygga stora marknadsandelar i dessa utvalda 

marknader. Under 1935 hade företaget vuxit flera gånger större sin ursprungliga storlek. Den 15 

december 1935 införde Matsushita Denki Sangyo (Electrical Industrial). Japan var vid denna 

tidpunkt var inne i en allvarlig politisk omvandling, då militaristiska styret kom till makten. 

Gruppen vann stöd från många företrädare för näringslivet, inklusive Konosuke Matsushita, 

eftersom den förordade inrättandet av en japansk-ledda ekonomiska gemenskap, vilket lovade stora 

vinster för japanska företag. Som en ledande tillverkare av elektriska anordningar, gynnades 

Matsushita mycket från regeringens massiva program för nya vapen. Det fick snart marknaderna i 

japansk-styrda Taiwan, Korea och Manchuriet, och blomstrade under andra världskriget.
57

 

 

Konosuke Matsushita, grundaren till Matsushita, hade en fast övertygelse om organisatorisk 

struktur. Hans tro var följande: 

 

 "Det bör finnas en optimal omfattning av en verksamhet för att en chef ska kunna kontrollera den 

effektivt". 
58

 

 

Enligt grundarens tanke samtidigt som ett företag växer, expanderar och det kommer nya produkter 

ut på marknaden och/eller nya företagsdomän, är det nödvändigt att skickligt utveckla och ampassa 

organisationsstruktur samt bemyndiga aktörer att leda all verksamhet i detta nya område. 
59
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4.2 Företagets grundläggande principer, övertygelser och 

värderingar. 

Richard Tanner Pascale och Anhtony G. Atos i sin bok Japansk företagsledning: vad kan vi kära 

oss? (1981) hävdar att MEI verksamhet bygger på en oföränderlig ledningsfilosofi, sedan 

företaget grundades 1918: "Ett företag är en offentlig samhällsaktör. Ett företags syfte är att 

bidra till samhället. Företaget måste existera i harmoni med omgivande samhälle och miljö." 

 

Företagets affärsverksamhet utförs efter ledningsfilosofi som begår företag att bidra till att förbättra 

människors liv och framsteg i samhället samt erbjuda ett brett sortiment av produkter inom 

elektronikindustrin med anknytning till vår vardag. 

Företagets grundläggande principer, övertygelser och värderingar sträker sig över hela 

organisationens verksamma liv. 
60

 

 

GRUNDLÄGGANDE AFFÄRSPRINCIPER 
 

Att ta hänsyn till vårt ansvar som industrimän, att befrämja framåtskridande, att främja 

samhällets allmänna välfärd och att hänge oss åt att ytterligare utveckla 

världskulturen. 
 

 
DEN ANSTÄLLDES TROSBEKÄNNELSE 
 

Framsteg och utveckling kan förverkligas bara genom samfällda ansträngningar och 

samarbete mellan alla representanter för vårt företag. Var och en av oss skall därför 

ständigt hålla dessa tankar i minnet när vi ägnar oss åt den fortsatta utvecklingen av 

vårt företag. 
 

 

DE SJU ”ANDLIGA” VÄRDENA 
 

1) Tjäna samhället genom idoghet 

2) Ärlighet 

3) Endräkt och samarbete 

4) Kamp för förbättringar 

5) Vänlighet och omtanke 

6) Anpassning och assimilering 

7) Tacksamhet 

 

Dessa värderingar ger upphov till de sinsemellan likartade förväntningar bland Matsushitas 

anställda i en arbetsstyrka som sträcker sig från kontinent till kontinent. De gör det möjligt för ett 

mycket komplext och decentraliserat företag Matsushita att skapa en enorm kontinuitet som håller 

det uppe också när en mer operationell vägledning bryter samman. 
61
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4.3 Matsushita Electric Industrial Co, Ltd idag.  

 
 

1 oktober 2008 var namnet på företaget ändrat från Matsushita Electric Industrial Co, Ltd till 

Panasonic Electric Industrial Co, Ltd . Panasonic idag är en av världens största tillverkare av 

elektroniska och elektriska produkter. Produktportföljen, med varumärken som Panasonic och 

Technics, sträcker sig från elektroniska komponenter till elektroniska konsumentprodukter, vitvaror, 

fabriks automatiserings utrustning, informations och kommunikations utrustning och 

hushållsprodukter. Vid sidan av Panasonic finns andra ledande varumärken som Technics, National 

och Quasar, det senare ett exklusivt varumärke för TV på den amerikanska marknaden. Panasonic – 

koncernen är moder bolag till mer än 680 tillverknings-, försäljnings- och forskningsanläggningar 

över hela världen och har mer än 300 000 anställda runt om världen. Panasonic Corporation är 

världsledande inom utveckling och tillverkning av elektroniska produkter för ett brett spektrum av  

konsument, företag och industri behov. Huvudkonkurrenter är Sony, Thomson och Philips.
62
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5. Struktur förändringar i Matsushita Electric 
Industries Co, Ltd under 1933- 2003. 

 
5.1 Förändringar i MEI:s organisationsstruktur under 30-talet  

 

 
I maj 1933 infördes inom Matsushita ett system för självständigt förvaltning, en på divisioner 

uppdelad organisation. Systemet var en stor innovation på den tiden. Matsushita var den första samt 

enda firman i Japan som anordnades enligt denna princip vilken fortsätter att särskilja bolagets 

operation även i dag.
63

. Den bakomliggande filosofin i Division System bildades som "en produkt 

för en division" i linje med grundarens övertygelse. Denna grundläggande princip lät divisioner 

specialisera sig på respektive produktområde och förstärka sin smidighet på marknaden.   

 

Matsushita (som då inte hade mer än 1600 anställda) utvecklade en devisionering som ett sätt att 

bevara en småskalig, översiktlig organisation.  Under den perioden var Matsushita engagerad i 

produktion av radiomottagare och andra mindre elapparater. Devisioner grupperades i tre 

produktionslinjer efter de produkter de producerade.  Första divisionen tillverkade radioapparater, 

andra divisionen – lampor och batterier, tredje divisionen var ansvarig för kabeltillbehör, syntetiska 

hartser och elektrotermiska produkter. Varje division ansvarade för förvaltningen av sina fabriker 

och kontor, utveckling, tillverkning och försäljning av produkter samt upprätthållning av en lönsam 

verksamhet. Men divisionerna hade inte en fullständig självständighet. Ekonomistryning, 

personaladministration samt marknadsföring i alla devisioner kontrollerades av Matsushitas 

huvudkontor. Anledningen för uppdelningen av företaget på flera divisioner var inte bara de 

fördelarna som en ökad överskådlighet och kontroll innebar, utan också och framför allt de 

beteendemässiga fördelarna.  Varje division skulle kunna navigera på egen hand för att 

tillhandahålla en övningsplats för chefer genom att ge dem självständighet vad gäller 

förvaltningen.
64

  

 

Enligt Matshushitas dåvarande ledningen var det fyra faktorer som motiverade organisatoriska 

innovationer på 30-talet
65

. Huvudsyfte var att sätta in självständiga chefer och inrätta distinkta 

produktkategorier så att man kunde få en klar bild av hur de sålde och vilka resultat de gav. För det 

andra skulle divisionscheferna, som en följd av sitt oberoende och resultatansvar, tvingas etablera 

en starkt utvecklad konsumentorientering (en faktor som betraktades i  Matsilshita som nyckeln till 

framgång). Den tredje anledningen var att vinna genom denna omorganisation de mindre företagens 

fördelar, framför allt flexibilitet. Och för det fjärde slutligen divisionerna skulle medföra att man 

fick fram experter på olika områden, och att deras chefer skulle acklimatisera sig och mogna 

mycket snabbare. Därmed skulle divisionssystemet leda till utvecklingen av en vis typ 

företagsledare som kunde behövas när koncernen växte.  
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Nackdelarna med detta system var att när divisionerna blev självständiga skulle de bli benägna att 

röra sig bort från den centrala kontrollen, och det kunde bli svårt för skilda devisioner att samarbeta. 

Starkt specialiserade divisioner skulle kanske inte heller ha det nödvändiga perspektivet eller 

styrkan att möta och slå tillbaka svåra hot mot en hel produktgrupp. Därför försökte ledningen 

motverka den starka inriktningen mot decentralisering genom att centralisera fyra nyckelfunktioner. 

Först utbildades ett kontrollsystem som rapporterade till huvudkontoret sen infördes ett omfattande 

centraliserat bokföringssystem. Därefter inrättades en egen ’’bank’’ inom koncernen. Ditt 

strömmade divisionernas vinster, och där fick divisionerna begära medel för större investeringar. 

Sedan centraliserades personalfunktionen. Människorna betraktades som den avgörande resursen i 

koncernen. Ännu i dag anställs högre tjänstemän först efter det att den centrala personalavdelningen 

granskat dem. Slutligen centraliserades också utbildning, i vilken i hög grad ligger tonvikten på 

Matsushitas värderingar.
66

 

 

1935 sysselsatte företaget omkring 3,500 personer. Den årliga försäljningen hade nått 12 000 000 ¥ 

(ca 85 mil SEK). Bolaget producerade cirka 600 olika produkter, och försäljningens nätverk 

utvidgades utomlands.  Samma år blev Matsushita Electric Industries Co, Ltd ett holdingbolag. 

Divisionerna omorganiserades till nio dotterbolag och fyra intressebolag, med MEI som ett 

holdingbolag. Konosuke Matsushita, i rollen som president, förklarade sina skäl för detta till 

företagets anställda på följande sätt: 

 

"Vårt företag har expanderat i omfattningen av dess verksamhet, och i det antal människor som är 

anställda. Det har blivit en stor tillverkning organisation med en betydande plats i samhället. Jag 

känner en stark skyldighet att det fortsätter sin tillväxt. Detta uträttas för att offentliggöra vår 

ekonomiska status och rapportera detta till samhället "
67

 

 

Varje avskiljd dotterbolag genomförde sin produktion och försäljning, men med en större känsla av 

eget ansvar än vad som tänktes från början. Att motverka företagsledningens självständighet i 

dotterbolag togs beslut om en stark central strategisk kontroll. I september 1935 gavs det formella 

divisionsstyrningen till Matsushita Electric Industries Co, Ltd, vilket kontrollerade 

ekonomistyrning, planering, personaladministration, utveckling och marknadsföring i hela 

företaget.
68

 I synnerhet ägdes alla dotterbolag vid denna tid till 100 procent av holdingbolaget och 

Konosuke Matsushita var president i varje avskilt företag.  

 

I december 1935 omvandlades fabriken till ett aktiebolag, Matsushita Electric Industries Co, Ltd . 

Samtidigt började inre produktdivisionerna ombildas till oberoende dotterbolag. De första sex som 

fastställdes var Matsushita Radio Company, Matsushita Dry Battery Company, Matsushita Electric 

Company, Matsushita Heater Company, Matsushita Metal Company, och Nippon Electric 

Company.
69
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Under 1935-1944-talen växte bolaget avsevärt, det grundades trettio dotterföretag, antingen genom 

avknoppningar eller genom förvärv, för att underlätta utlandsexpansion (speciellt i Korea, Taiwan 

och Manchuriet).
70

 

 

Kort sammanfattning ”Förändringar i MEI:s organisationsstruktur under 

30-talet”:  

- Maj 1933- införandet av devisionuppdelning i Matsushita . 

Orsak: Strävan efter effektivitet, ökad översiktlighet genom divisions självständighet. 

Resultat: divisionerna specialiserade sig på respektive produktområde och förstärkte sin 

smidighet på marknaden. 

- September 1935 - Matsushita omvandlas till ett holdingbolag. 

Orsak: Expansion av verksamhet samt viljan att offentliggöra företagets ekonomiska status. 

- September 1935- MEI får den formella divisionsstyrningen. 

Orsak: Viljan att motverka företagsledningens självständighet i dotterbolag genom en stark 

centraliserad strategisk kontroll. 

- December 1935- Matsushita omvandlas till ett aktiebolag, Matsushita Electric Industries Co, 

Ltd. Inre produktdivisionerna ombildas till oberoende dotterbolag.  

- Under 1935-1944- talen grundas trettio dotterföretag. 

Orsak: Utlandsexpansion.  

 

Under 30- talet sysselsätter MEI ca 3,500 person.  

 

 

 

5.2 Förändringar i MEI:s organisationsstruktur under 40-talet  

 
 
Under andra världskriget deltog MEI i produktionen av fartyg, komponenter för flygplan och även 

flygplan. Krigstida nödläge hade expansivt effekt på Matsushita. Antalet anställda ökade extremt, 

upp till 26 000 personer, vilket ledde till ett behov av koncernövergripande samordning för att 

hantera råvaror. Som svar på detta började företaget centralisera genom att konsolidera alla de 

delade försäljning och marknadsföring på central nivå.  1944 lades divisional system i MEI ner och 

infördes istället ett ”fabrik - tillverkningssystem" för att kontrollera alla fabriker centralt. Med syftet 

att eliminera avfall och överlappning som blev resultatet av en autonom styrning av divisioner. Men 

inrättandet av en centraliserad kontrollstruktur sammanföll med en diversifiering av nya 

produktionsområden, militären beordrade Matsushita att bygga nya verksamheter, särskilt inom 

varvs- och flygplanstillverkande. I slutet av kriget, var MEI ett företag med ett litet behov av ett 

försäljningsnät eftersom 84 procent av den totala produktionen producerades för militärt bruk. 
71
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Mellan 1942 och 1944, upplöste MEI sina dotterbolag och integrerade sin verksamhet under 

Matsushitas direkta kontroll. 
72

  

1945 går MEI i en osäker efterkrigstid. MEI förlorade 32 fabriks- och kontorslokaler i Japan, främst 

i Tokio och i Osaka. Utländska fabriker och försäljningsställen konfiskerades. Lyckligtvis förblev 

bolagets huvudkontor och viktigaste fabriker. Antalet anställda minskar förhastat från 26 000 till 

4 438 personer.  Dagen efter tillkännande av Japansk kapitulation, Matsushita med högsta ledningen 

angav planer att återuppbygga produktionen från grunden. Den 20 augusti 1945 i ett meddelande 

till alla anställda sa Matsushita:  

 

"Produktionen är själva grunden för vårt tillfrisknande. Låt oss återuppväcka den traditionella 

”Matsushita-anda”, och fullfölja arbetet att återuppbygga nationen och människors liv. "
73

 

 

 

Dessa ord och Matsushitas starka ande förde företagets anställda ur förvirring och chock efter 

Japans nederlag. Han undanröjt sina rädslor, och inspirerade dem att fortsätta tillverkning av 

konsumtionsvaror. 

I december 1946 hade MEI tagit beslut om att skilja trettiotvå sina dotterbolag i fristående företag 

eftersom holdingbolag gjordes olagligt i Japan med antagandet av antimonopollag 1947, MEI 

holdingbolaget var tvungen att överges.  

1949 föll konsumenternas efterfrågan på bolagets militära produkter. Matsushita svarade genom att 

minska produktionen och befintliga fabriker förvandlades till resultatenheter, medan vissa fabriker 

tillfälligt stängdes. Med denna rationaliseringsprocess antog MEIen funktionell organisation och 

snabbt återupplivade sin divisionsstruktur 1950 för att kunna klara ett växande sortiment. 

Mellan 1945 och 1949 som ett svar på det kaos och den recession som präglade dessa år, slopade 

Matsushita K. divisionerna, centraliserade organisationen och ställde den under sin egen 

auktoritet.
74

 Matsushita K. var bland de första vem insåg att centralisering kontra decentralisering är 

en olösbar konflikt och att stora företag måste ha bådadera. 
75

 Trots den utomordentliga effektivitet 

som uppvisade divisionaliserade system fortsatte MEI ledningen införa förändringar som ett sätt att 

försäkra sig om organisationens validitet. 

Yasau Okamoto, en auktoritet på Matsushita, säger: 

 

 

”När vi ser på det som kännetecknar Matsushitas struktur ser vi decentralisering och 

centralisering rotera som ett slags spiral. Med det menar jag inte att decentralisering 

ersätter centralisering och tvärtom, utan snarare att de båda organisationsformerna 

svänger fram och tillbaka i en allt mer invecklad förening.”
76

 

 

 

 

                                                 

72
 Y. Monden, M. Kosuga (2007) Japanese management accounting today. New Jersey: World Scientific Pub. Co 

73
 http://panasonic.net/history/corporate/chronicle/1945-01.html 2010-12-13 

74
 M. Sako (2006) Shifting boundaries of the firm: Japanese company-Japanese labour. Storbritannien: OUP Oxford. 

75
 Lawrence, P. and Lorsch, J. (1985). Organization and Environment, Boston, MA.: Division of Research, Harvard 

Business School. 
76

 R.Tanner Pascale, A.G. Athos (1982) Japansk företagsledning: vad kan vi lära oss? Malmö: Liber Förlag 

http://panasonic.net/history/corporate/chronicle/1945-01.html


33 
 

Kort sammanfattning ”Förändringar i MEI:s organisationsstruktur under 

40-talet”:  

-1944 avskaffades i MEI divisional uppdelat system och infördes fabrik systemet. 

Orsak: ökning av antalet anställda, behovet av koncernövergripande samordning och 

centraliserad kontroll över alla fabriker. Antalet anställda växer upp 26 000. 

- 1945 förlorade MEI 32 fabriks- och kontorslokaler, antalet anställda går ner till 

4 438 personer. 

Orsak: Japansk kapitulering i andra världskriget. 

- December 1946 skiljer MEI sina trettiotvå dotter bolag i fristående företag. 

Orsak: Holdingbolag blev olagliga i Japan. 

-1947 MEI holdingbolag överges. 

Orsak: Holdingbolag blev olagliga i Japan 

           -1949 befintliga fabriker förvandlades till resultatenheter, vissa fabriker      

tillfälligt stängdes. Orsak: Efterfrågan på bolagets militära produkter minskar. 

 

 

 
5.3 Förändringar i MEI:s organisationsstruktur under 50-talet  

 

 
Mars 1950 återställdes Divisional system i MEI. Det var den samma Multi-Division Baserat System 

som infördes ursprungligen år 1933. För att anpassa alla Matsushita - grupper till en snabb 

ekonomisk återuppbyggnad grupperade MEI sina divisioner till vissa produktgrupper och lagg till 

dem marknadsföring, administration och FoU funktioner. Huvudkontorest uppgift var fokuserad på 

allmän förvaltning, ledning av personal, redovisning och finansiella frågor. Därefter började 

företaget att föröka produktdivisionerna och splittra bolaget. Värmeutrustning blev den fjärde 

divisionen och belysningen den femte. Allt detta var en förberedelse för att importera elektronisk 

teknik från utlandet.  

När kriget var över föll efterfrågan vilket medför prissänkning och ledde till konkurser bland vissa 

företag i branschen. Antalet anställda på MEI minskade ytligare från 4 438 till 3 871 personer. För 

att sänka interna kostnader och förbättra effektiviteten beslutade MEI år 1954 att införa fyra 

funktionella avdelningar i planering och kontroll, teknik, försäljning och drift.  Tio divisioner kom 

att bli en del av dessa avdelningar. Divisioner därför förändrades, blev små enheter som följde en 

produktlinje från utveckling till försäljning, och fokuserade mer runt tillverkning.  

Divisionscheferna rapporterade vertikalt till koncernens VD och horisontellt till gruppernas v VD, 

som fungerade som specialister med detaljerade kunskaper om en hel produktfamilj. Det var i 

samband med detta (1954) växte fram och formaliserades halv-funktionella, halv-divisionsstruktur i 

Matsushita. 
77

 

Under perioden 1953-55 med dess växande konkurrens kände Matsushita ett behov av att kunna 

reagera flexibelt på många fronter samtidigt. Det medförde en period av decentralisering, 
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inrättandet av självständiga produktgrupper och separata funktioner för marknadsföring, 

administration och forskning och utveckling.  

Den japanska ekonomin återhämtade sig snabbt under 1950- talet. Levnadsnivån förbättrades och 

konsumenternas efterfråga på elektriska varor började växa upp kraftigt. Matsushita var på väg mot 

en strak expansion. Det utvecklades nya konsumentprodukter och Matsushita kände att företaget 

måste utveckla sitt sociala bidrag över hela världen. Exporten 1954 var 500 miljoner ¥, den steg 

1958 till 3,2 miljarder ¥, men Matsushita tyckte fortfarande att detta var otillräckligt med tanke på  

storleken av världsmarknaden. 

 

Under 1952- 1957 införde president Konosuke Matsushita aktiv styrsystem i MEI för 

koncernövergripande samordning (dvs mot centralisering). Dessa var följande: 

 

(A) Divisional Planning System 1952. 

(B) Intern Capital System 1954.  

(C) Middle-range (fem år) Business Planning System 1956. (I denna femåriga plan angavs att den 

årliga försäljningen måste öka, antalet anställda skulle stiga från 11,000 till 18,000 och bolagets 

kapitalisering från 3 miljarder ¥ till 10 miljarder ¥. Planen uppnådds under drygt fyra år). 
78

 

(D) Budget System för kostnadskontroll 1957. 

 

Dessa Management Control System på Matsushita delades in på två sätt:  

(1) för den högsta ledningen att kontrollera divisionschefer av Divisional Planning System, inre 

Capital System och månatliga avvecklingssystem.  

(2) för divisionschefer att kontrollera avdelningschefer av budgetsystemet (avdelningar Budget och 

Standard Cost System) och avvecklingssystem.
79

 

 

I september 1959 etablerades Matsushita Electric Corporation of America (MECA) i New York. Ett 

internationellt huvudkontor inrättades i Japan för att hantera omfattande exporten, produkter, kapital 

och teknologi. Genom dessa exporten, i kombination med hårt arbete av marknadsekonomisk status, 

kvaliteten på MEI:s produkter, särskilt transistor radio, blev MEI världsberömd. Exporten ökade i 

snabb takt och nådde nästan 13 miljarder ¥ 1981. Bolaget vidhöll sin rättvisa vinst i både hemma- 

och exportmarknader.  

I november 1959 bestod Matsushita av 11 företag och 20 produktdivisioner. Syftet med 

återetablering var att väcka oberoendet och decentralisera organisation för att öka tillgänglighet och 

flexibilitet samt kunna hantera den ökande konkurrensen på produktmarknaderna. 

Åren 1955-60 innebar för MEI en ny svängning mot centralisering - det var en tid med starkt 

tillväxt då Matsushita penetrerade världsmarknaden. 
80
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Kort sammanfattning ”Förändringar i MEI:s organisationsstruktur under 50 

talet”:  

- Mars 1950 återställs Multi- Division Baserat System i MEI. 

Anledning: För att anpassa alla Matsushita - grupper till en snabb ekonomisk 

återuppbyggnad grupperade samt kunna hantera ett växande sortiment.  

- 1954 införs fyra funktionella avdelningar i planering, kontroll, teknik, försäljning och drift.  

Anledning: För att sänka interna kostnader och förbättra effektiviteten. 

- 1954 formaliseras halv- funktionell halv-divisionsstruktur. 

Anledning: Behov av att kunna reagera flexibelt på många områden samtidigt. 

- november 1959 decentralisering och återetablering av 20 produktdivisioner.  

Syfte: Öka tillgänglighet och flexibilitet samt kunna hantera den ökande konkurrensen på 

produktmarknaderna. 

- 1952- 1957 införs aktiva styrsystemen. 

Syfte: Koncernövergripande samordning. 

- September 1959 etableras Matsushita Electric Corporation of America (MECA) i New 

York. 

Anledning: Snabbväxande utländska marknader.  

I början av 50-talet sysselsatte MEI 3 871 personer. 

I mitten av 50-talet – 11 000 personer.  

I slutet av 50- talet arbetade 18 000 personer i företaget. 
81

 

 

 

5.4 Förändringar i MEI:s organisationsstruktur under 60-talet  

 
 
Med 60- talet kom en ny lågkonjunktur och stagnation. Den här gången decentraliserade Matsushita 

för att stärka fältorganisationens initiativ. För första gången gavs varje produktgrupp fullt ansvar för 

sin marknadsföring och sina säljaktiviteter. 
82

  I början av 60-talet ansågs åtgärder för att stärka 

service och kvalitetskontroll i Matsushita Electric Industries vara nödvändiga. MEI inrättade en 

serviceavdelning år 1962 som en del av hela företaget för att bygga upp sin serviceorganisation.  

Under vågen av kvalitetsförbättringar under 1954 startade MEI en Produktinspektion för att kunna 

upptäcka i god tid problem och fel i lanserade produkter. Detta system kompletterades 1960 med en 

produktkvalitets hot-line för konsumenterna. Corporate Service Division, som inrättades 1963, 

förenade serviceavdelningen med syfte att integrera produktkvalitet och service stöd i alla aspekter 

av design, produktion och försäljning 
83

 CQAD engagemang sträckte sig över kontroll av 
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produktkvalitet och kvalitets planering. CQAD krävde att varje produkt division gör en treårig 

rullande plan för kvalitetsförbättring och minskade kostnader. Varje division skulle göra en 

månatlig rapport om sin prestation mot dessa mål. Mätsystem, testning, maskin och 

kvalitetsutveckling på marknaden var de övriga men inte minst viktiga uppgifter för CQAD. Figur 

5.4 visar den breda MEI struktur i vänster diagram, med CQAD i toppen, där organisationen av 

CQAD delas in i fem avdelningar som visas i varje punkt i Pentagon. Funktionerna för varje 

avdelningar är de som visas inne i Pentagon. Man kan se i figur 5.4  att kvalitetssäkrings avdelning 

hade ett centralt ansvar för produktutvecklingen men även intresse i forskning (forskning om nästa 

generation av produkter) och marknadsinformation.  Kvalitetssäkringsavdelning i sin tur stäcker sig 

över kvalitetsförvaltningen med utomeuropeiska kvalitets säkring grupper (se figur 5.4). 
84

 

 

 

 
 

 

Figur 5.4 Organizing for Total Quality MEI.  

Källa: International Journal of Quality & Reliability Management, 1995 

 

 

60-talet utmärktes för Matsushita med produkt diversifiering. Företaget inte bara tillverkade 

batterier och radioapparater, men också stod i branschen för tillfredsställelse av konsumenternas 

enorma efterfråga på elektriska apparater, särskilt TV-apparater, kylskåp och tvättmaskiner vilka 

                                                 
84

 International Journal of Quality & Reliability Management, Volume 12 issue 4, Roy Westbrook, London Business 

School, London, UK, 1995 



37 
 

blev hushållsförnödenheter på den tiden.
85

 För att underlätta denna tillväxtstrategi, införde 

Matsushita Electric Industries halv-delade, halv-funktionell struktur vilket vittnade om svårigheter 

att hitta balans mellan centralkontroll och kostnader för administrativ överbelastning. För att kunna 

hantera en allt större produktportfölj (på 1960-talet, producerade Matsushita 47,000 olika typer av 

produkter) använde Matsushita följande organisatoriska instrument: först skapades nya divisioner 

genom uppdelningen av befintliga divisioner. Till exempel var fjärde divisionen delades upp i tre 

separata divisioner (kokplattor, tvättmaskiner, och el- värmare). Genom denna mekanism, ökade 

antalet divisioner exponentiellt, från femton 1956, till tjugotre år 1960 och fyrtiosex 1967. Toppen 

nåddes med sextiofem divisioner 1974. För det andra, för att kunna hantera ett ständigt ökande antal 

divisioner sammanförs några divisioner i en delad grupp. 1963 formaliserades sådana 

kombinationer. För det tredje, omvandlade Matsushita Electric Industries en del viktiga interna 

produktdivisioner till närstående avskiljda företag. Det fanns sex sådana bolag, som är följande: 

 

(1) Matsushita Electronics, som grundades i december 1952 genom 

avknoppning av femteprodukt division (vilket i sig skapades genom en 

avknoppning från dåvarande första produktdivision 1951). 

(2) Matsushita Communication Industrial, som inrättades i januari 1958 

genom avknoppning av Communications Product Division. 

(3) Matsushita Electronic Components, som inrättades i januari 1976, 

genom avknoppning ett antal andra regionala företag. 

(4) Matsushita industriell Utrustning, grundades i januari 1977. 

(5) Matsushita Bostäder, etablerades i januari 1977. 

(6) Matsushita Battery, som inrättades i januari 1979, genom 

avknoppning av sex produktdivisioner och ett antal andra 

koncernföretag. 

 

Dessa sex företag, tillsammans med det nationella företaget Matsushita Electric Industries, utgjorde 

kärnan i Matsushita-gruppen fram till slutet av 1990-talet (se bilaga 2)
86

 

 

Kort sammanfattning ”Förändringar i MEI:s organisationsstruktur under 60 

talet”:  

- 1960 införs halv-delade, halv-funktionell struktur i MEI.  

Orsak: svårigheter att hitta balans mellan centralkontroll och kostnader för administrativ 

överbelastning. 

- 1962 grundas en serviceavdelning under MEI .  

Syfte: Stärka service och kvalitetskontroll. 

- 1963 inrättas Corporate Service Division. 
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Syfte: Integrera produktkvalitet och service stöd i alla aspekter av design, produktion och 

försäljning. 

- Under 1960- 1967 ökar antalet divisioner från tjugotre år till fyrtiosex. 

Orsak: Allväxande produktportfölj. 

 

 

5.5Förändringar i MEI:s organisationsstruktur under 70-80talen 

 
Under 1970-talet trädde den japanska ekonomin in i perioden av låg tillväxt. Under period av Nixon 

Dollar Shock 1971 och första oljekrisen 1973 hade Matsushita kämpat för att klara av den 

ekonomiska krisen och stagnation. Matsushita fann således utvägar att förändra den organisatoriska 

strukturen för att möta omvärldens växlande krav. 
87

 I syfte att få igång MEI beslutade Matsushita 

K. i december 1972 att avskaffa Business Group System och etablera 12 produktionsområde inom 

MEI med produkter under direkt överinseende av verkställande direktörer. Denna 

organisationsreform innebar trenden återigen mot centraliserad kontroll. När den ekonomiska 

förvirringen var över reformerades den organisatoriska utformningen av Matsushita till den nya 

Business Group System (Division - grupp system) som bestod av tre affärsområden i januari 1975. 

Men mindre än fyra år senare (1978) skrotades detta system.  

I februari 1977 började MEI omvandlas från en strikt tillverkare av hushållsapparater till en allsidig 

tillverkare av elektroniska och elektriska produkter. I följd av detta ansåg MEI:s ledning behov att 

omstrukturera och återaktivera organisationen samt ändra system för förvaltningskontroll. I 

februari 1978 togs beslut att avskaffa Business Group System. Alla divisioner (fyrtio ett totalt) var 

placerade under presidentens direkta tillsyn. 
88

 Med avskaffandet av den gruppdelande system hade 

flera divisioner sammanförts i dotterbolag. I följd av dessa avkopplingar hade Matsushita 

Electronics och Matsushita Communications format egna divisioner och delade grupper.
89

 

I början av 1978 genomdrevs inom MEI en politik som främjade personalens utbyte, så kallad 

system för deltagande i förvaltningsstrategier (Interdivisional personal rotation). Enligt dåvarande 

ledningen skulle en sådan politik aktivera företagets organisationsstruktur samt göra det möjligt för 

anställda att delta ännu mer aktivt i strategiskt beslutsfattande.  Dessa anställda, vare sig ingenjörer 

och teknologer, eller fabriksarbetare, uppmanades att flytta från ett avskilt företag till ett annat. Från 

1970-talet till 2000- talet flyttade i genomsnitt drygt 8 procent av alla vanliga anställda med över ett  

års tjänst från ett avskilt bolag till ett annat varje år. 
90

  

Förutom ovanstående organisatoriska reformer, hade Matsushita gått framåt med det nya Bunsha 

systemet under 1976 till 1979.  Med Bunsha system menas rutinmässiga avknoppningar av företag 

från kärngruppen i syftet att förbättra företagens lönsamhet. 
91

 År 1981 formulerade MEI:s 

förvaltning en långsiktig plan och klargjorde två viktiga organisationsstrategier: 1) företaget skulle 
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utvecklas till en omfattande elektroniktillverkare, 2) för att komma in i nya innovativa branscher 

skulle MEI aktivt undersöka och utveckla tillverkningsprocesser. Efter att MEI ledningen hade 

klargjort sin teknikutvecklings politik inleddes de konkreta projekten. För att påskynda MEI:s 

utveckling till en omfattande elektronik tillverkare lanserades 1983 en treårig plan - ACTION 86. I 

detta plan ingick tre huvudmål: 1) reformera MEI struktur, 2) stärka förvaltningen 3) stärka 

utländsk verksamhet. 
92

 

1984 började Matsushita reformera divisioner, och rekonstruera Business Group Systemet 

igen. Högsta ledningen kände ett behov att ompröva sin organisatoriska filosofi om 

"en produkt för en division." Tretton av de trettiofyra befintliga produktdivisioner delades in i fyra 

skiljda grupper, nämligen TV-apparater, videoutrustning, ljudutrustning och elektriska 

produkter. Uppdelade grupper infördes så att chefer kunde smidigare ta beslut i en tid av snabba 

tekniska förändringar, diversifiera kundbehov, och internationalisera verksamhet. Genom att 

delegera vissa befogenheter till de delade grupper, förminskades MEI huvudkontoret från 1,300 till 

600 anställda, och fokuserades på koncernövergripande strategiska frågor.  

Under 1986 ansågs ”autonombaserade och oberoende organisationer" vara en av de viktigaste 

frågorna i MEI.  

Den 22 mars 1987 etablerades första MEI företag i Kina. Det nya bolaget, Beijing Matsushita Color 

CRT Co, Ltd, startade produktionen i juni 1989 med ca 1,400 anställda. Företaget producerade 

första färg TV.  

År 1989 gick MEI:s grundare Konosuke Matsushita bort.  

 

Kort sammanfattning ”Förändringar i MEI:s organisationsstruktur under 

70-80 talen”:  

 

- december 1972 avskaffas Business Group System och 12 produktionsområden etableras  

Orsak: Ekonomisk kris i Japan. 

- Januari 1975 reformerades MEI till ett nytt Business Group System (Division - grupp 

system) som består av tre affärsområden. 

Orsak: Slut på den japanska krisen.  

- februari 1978 avskaffas Business Group System. 

Anledning: Utvecklingen av produkt portfölj.  

- 1978 införs ett system för deltagande i förvaltningsstrategier. 

Anledning: Högsta ledningen ansåg det vara ett medel som kunde aktivera företagets 

organisationsstruktur. 

- 1976 till 1979 införs Bunsha systemet. 

Syfte: Att förbättra företagens lönsamhet. 

- 1984 rekonstruering av Business Group Systemet igen. 

Anledning: Högsta ledningen kände ett behov att ompröva sin organisatoriska filosofi om 

"en produkt för en division." 

- 22 mars 1987 etableras första MEI bolaget i Kina, Beijing Matsushita Color CRT Co, Ltd 
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5.6  Förändringar i MEI:s organisationsstruktur under1990-2003  

 

 

I november 1990 förvärvde Matsushita MCA Ink. (Music Corporation of America). Vilket hade 

medfört en mångfald av nya funktioner och innovationer inom elektronisk underhållning för 

Matsushita 
93

 och ledde till införandet av ett sektionssystem för Business Group Systemet (1991). 

Denna organisatoriska reform resulterade i ett slags matrissystem med en ”axel koncern” och en 

”axelsektor” för existerade divisioner, dotterbolag och närstående företag. Enligt detta 

sektionssystem tillhörde varje division fortfarande en koncern och delegerades två typer av ansvar: 

vins och omsättning.  
94

 De fyra division - grupperna som infördes i mitten av 1980 utvecklades till 

fem år 1991. Dessa var följande: TV-apparater, ljud- och videoutrustning, IT-utrustning, konsument 

elektriska varor, och luftkonditioneringsanläggningar. 

År 1993 blev Yoichi Morishita den 5: e presidenten för MEI. Han försökte åstadkomma en 

innovation plan (Innovation Business Struktur Plan) som formulerades i september 1992. 

Yoichi Morishita avskaffade Business Group System och återupplivade divisional systemet med 

syftet att främja snabb respons och beslutsfattaning under direkt presidentens kontroll. 
95

 

  1997 ökade antalet av division grupperna i MEI upp till åtta - AVC, system AVC, IT, AVC 

enheten, konsument elektriska varor, luftkonditioneringar, bostäder, och motorer. För att stoppa 

denna trend i ökningen av division grupperna realiserades en större omorganisering i MEI (april 

1997) genom framställandet av fyra ”avskilda företag” - AVC, elektriska produkter, 

luftkonditionering och motorer. Detta ledde till en stor autonomi för intern produkt hantering.  

Det nya systemet med ”avskilda företag” delade företagen ungefär som division grupperna. Trettio 

av de fyrtiosex befintliga divisioner packades ner i fyra division -  baserade företag (kallade för 

interna Bunsh), medan resten av divisionerna (sexton) var fristående. Som följd av detta växte tre 

avskilda företag fram i april 1999, Semiconductor Company, Display Device Company, och 

Lighting Company.  

I juni 2000 meddelade MEI:s nya president Kunio Nakamura en treorig affärsplan för strategiskt 

tillväxt och strukturella reformer (Creative 21-plan). Målet med denna plan var att bli en ”Super 

tillverkare” som tillgodoser kundernas behov genom ökad flexibilitet och snabbhet i tillverkningen 

och stärkt kundfokus. Resultatet blev en förstärkning av den funktionella (dvs. U- form) logik att 

organisera.
96

 Inhemska fabriker konsoliderades till en så kallad Factory Centrum. Dessutom var 

försäljning och marknadsföring centraliserad. För effektivitets skull eliminerades överlappningar 

inom affärsdomän mellan divisioner och dotterbolag. Dessutom var produktklassificering ett 

föremål för att identifiera en ny bolagsstruktur.  Den förväntade organisationsstrukturen (som 

antogs i januari 2003) var en med fem centrala affärsdomäner, delade i följande grundläggande 

områden: komponenter och anordningar, digitala nätverk, smarta hem/ miljösystem, tjänster och 

lösningar, övriga (se figur 5.6). De första fyra affärsdomän var indelade i fjorton domäner, varav 

några av dem var ytterligare indelade i strategiska affärsenheter.  Totalt var det över tjugo två 

separata enheter, varav tolv var invändiga företag eller avdelningar, medan andra var dotterbolag 
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eller närstående företag. 
97

  För att komma fram till denna struktur hade fem Matsushitas Group 

Företag gjorts till 100 % dotterbolag till MEI i oktober 2002 med syfte att underlätta rationalisering 

genom sammanslagning. Tillsammans med omstrukturering genomfördes reformen av 

huvudkontors funktioner i april 2001. Reformen separerade företagets strategiska funktioner (att 

formulera strategier och övervakning av koncernföretag) från tillhandahållandet av professionella 

tjänster (i personalledning och redovisning). 
98

 

 

 

 
 
Figur 5.6. Matsushitas nya organisationsstruktur (1 januari, 2003) 

Källa: Shifting boundaries of the firm: Japanese company-Japanese labour, 2006 
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I januari 2003 undertecknade MEI:s högsta ledning den nya omfattande omorganisations planen 

och ombildade MEI:s grupp struktur (se figur 5.6). Denna plan byggdes på ett grundläggande mål 

att göra den bästa tillämpningen av MEI företagets styrka inom relativa område med anknytning till 

FoU, tillverkning och försäljning. Omorganisations planen syftade på att upprätta en optimal ram 

för att uppnå nya affärsmöjligheter, öka tillväxt och effektivitet därtill maximera företagets värde 

för hela Matsushita koncernen.  
99

 Utveckling av traditionella affärsstrukturer baserades på MEI:s 

lyckade erfarenhet från 1900- talet. De centrala delarna av planen var: 1) strukturreformer med 

betoning på lönsamhet och effektivitet och 2) formulering av nya tillväxtstrategier. Som ett resultat 

av reformer hade fjorton nya företag etablerats i Matsushitas Multi- Business Domain System. Syfte 

med omstruktureringar av verksamhets domän var att ge de mest effektiva lösningar på service 

frågor utifrån kundernas synvinkel för att eliminera improduktiva verksamheter inom koncern 

bolag, koncentrera sig på värde optimering av FoU – resurser och upprätta en integrerad operativ 

struktur som skulle täcka allt från produktutveckling och tillverkning till försäljning. Och på detta 

sätt säkerställa en relevant, självständig förvaltningsstruktur. 
100

 Detta var en strukturell reformation 

som siktade på att ”dekonstruera” 1900- talets MEI:s struktur och skapa verksamhet och produkter 

vilka skulle leda till framtida tillväxt. Figur 5.7 visar resultat av omstruktureringar av MEI:s 

verksamhet och struktur under 2002-2003. 
101

De viktigaste funktionerna i den nya strukturen var 

empowerment och kapital styrning. Enligt denna organisationsstruktur var alla affärsdomäner 

kundorienterade, självständiga organisationer.  Domänföretagen hade fått fullständigt makt över alla 

aspekter av verksamhet inom deras respektive område, detta gällde även utomlandsverksamheten 

med omfattning från FoU och tillverkning till försäljning. Genom delegering av sådant ansvar 

försökte MEI främja en autonom styrning av varje domänbolag och därmed påskynda 

beslutsfattande samt effektivisera fördelningen av förvaltnings resurser. Alla dessa reformer 

resulterade i en utvärdering om självsändigt förvaltning av Matsushitas Business Domän. 
102

 

 

 

 

 
 

 
Figur 5.7 Resultat av omstruktureringar inom MEI under 2002-2003.  

Källa: Japanese management accounting today, 2007. 
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Kort sammanfattning ”Förändringar i MEI:s organisationsstruktur under 

1990-2003”:  

 

- 1991 införs sektionssystemet för Business Group Systemet. 

Orsak: Förvärv av MCA Ink., vilket ledde till utveckling av produktportfölj.  

- 1993 Business Group System avskaffas och divisional systemet återinförs, detta leder till att 

antalet divisioner ökar till åtta.   

Syftet: Att främja snabb respons och beslutsfattning under direkt presidents kontroll.  

-   1997 fyra avskilda företag framställs - AVC, elektriska produkter, luftkonditionering och 

motorer. 

Syfte: Stoppa ökning av division - grupper.  

- April 1999 bildas tre avskilda företag - Semiconductor Company, Display Device Company 

och Lighting Company.  

Orsak: MEI ”packar ner” divisioner i divisionbaserade företag vilket ledder till uppkomsten 

av nya bolag.  

- April 2001 reformen av MEI huvudkontor. 

Orsak: Reformen blev ett resultat av Creative 21-planen.  

- Oktober 2002 MEI beslutar om en övergång till en ny organisationsstruktur.  

- Oktober 2002 För att komma fram till den nya organisationsstrukturen hade fem 

Matsushitas Group Företag gjorts till 100 % dotterbolag till MEI.  

Syfte: Att underlätta rationalisering genom sammanslagning. 

- I januari 2003 MEI undertecknar den nya omfattande organisations plan. MEI ombildas. 

Strukturen baseras på fem centrala affärsdomäner, delade i fem områden: komponenter och 

anordningar, digitala nätverk, smarta hem/ miljösystem, tjänster och lösningar, övriga (se 

figur 5.6).  

Syfte: Strategisk tillväxt, öka flexibilitet och snabbhet i tillverkningen samt stärka 

kundfokus.   
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6. Resultat och slutdiskussion.  

 

I strävan efter effektivitet, utlandsexpansion, utbredning av verksamhet samt strategier att 

marknadsföra en diversifierad produktportfölj hade MEI antagit en division baserad struktur under 

1930- talet.  Denna struktur lades ner år 1944 i följd av förändringar i omvärlden.  Här menar jag 

andra världskriget som hade en expansiv effekt på Matsushita samt en motsats effekt efter krigslutet 

då efterfrågan på bolagets militära produkter minskade och MEI tvingades att stänga vissa fabriker. 

Organisationens yttre och inre kontingenter, dvs. förändringar i omvärlden och ett växande 

sortiment, drev Matsushita till återställning av Division Baserat System år 1950. Företagsledningen 

ansåg processer av strukturella återanpassningar nödvändiga då huvudkontoret upptäckte att de blir 

svårt att hantera en större produktdiversifiering med motsvarande krav på kunskap om fler 

produkter, material, tekniker, marknader och konkurrensförhållanden. Med 60- talet kom en ny 

lågkonjunktur och stagnation. Den här gången ledde förändringar i kontingens till decentralisering i 

Matsushitas organisationssystem. Matsushitas strategiska översyn (strävan efter stärkt kontroll av 

produktkvalitet och produkt diversifiering) ledde till förändringen av MEI:s befintliga struktur, 

nämligen uppkomsten av nya avdelningar och etablering av halv-delade, halv-funktionell struktur i 

MEI. Under 1970-talet trädde den japanska ekonomin in i perioden av låg tillväxt. För att möta 

omvärldens växlande krav togs återigen beslut att avskaffa Business Group System vilket innebar 

trenden återigen mot centraliserad kontroll. När krisen var över reformerades den organisatoriska 

utformningen av Matsushita till den nya Business Group System (Division - grupp system). Men 

mindre än fyra år senare skrotades även detta system eftersom utvecklingen och diversifiering av 

produktportfölj ledde till behov att omstrukturera organisationen återigen. Under 1980- talet med en 

ny Matsushitas president kom en ny strategisk plan och reformer. Den här gången reformerades 

MEI:s divisioner och rekonstruerades Group Systemet igen. Antalet divisioner i MEI varierade med 

täta mellan rum beroende exempelviss på ekonomisk situation i landet eller innovationer i företaget. 

Det skapades nya divisioner under MEI på grund av växande produktportfölj eller lades ner pga. 

behovet att minska administrativa kostnader.  I början av 1990- talet ännu en gång byttes högsta 

ledning i MEI vilket medförde med sig nya strategiska planer och ändringar i strukturen. Business 

Group System avskaffades av den nya presidenten Yoichi Morishita, divisional system 

återlanserade, mängden av divisioner ökade beroende på innovations idéer och viljan att främja 

snabb respons och beslutsfattande under direkt presidentens kontroll. Under 2000- talet kommer 

nya strategiska planer att omstrukturera organisationen tillsammans med en ny president Kunio 

Nakamura. Den nya presidentens affärsplan syftade på att upprätta en optimal ram för att uppnå nya 

affärsmöjligheter, öka tillväxt och effektivitet därtill maximera företagets värde för hela Matsushita 

koncernen. Som resultatet av dessa planer genomfördes omfattande omstruktureringar i företaget 

och Matsushita övergick till en ny organisationsstruktur.  

 

Matsushitas strategiska översyn, den växlande omvärlden, ostadiga ekonomiska situationer, 

organisation - och sortiment utveckling, diversifiering av produktportfölj och nya affärsmöjligheter 

är de faktorer som hade haft konsekvenser på MEI organisationsstruktur och ledde till 

företagsomstruktureringar minst en gång varje årtionde på Matsushita. 
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När man studerar Matsushitas organisationsstruktur ser man att decentralisering inte ersätter 

centralisering och tvärtom, utan snarare att de båda formerna vänder fram och tillbaka och leder till 

Matsushitas organisatoriska omstrukturering med täta mellanrum. Divisional System, Business 

Group System, Bunsha System och Business Domain System är de organisatoriska strukturerna 

vilka Matsushitas högsta ledning historisk etablerade en efter en. Divisional Systemprincip särskilde 

bolagets operation fram till 2008. När företaget reformerades till Panasonic Corporation fortsatt de 

att hålla sig vid samma system.  
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