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Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om tektologi, en systemteori utvecklad av en rysk 
vetenskapsman vid namn Alexander Bogdanov mellan åren 1912 och 1928. Vi har i 
uppsatsen haft för avsikt att utreda om tektologin har något att tillföra modernt 
systemtänkande. Detta har vi gjort genom att låta Stafford Beers viable system 
model representera det moderna systemtänkandet, och därefter jämföra en 
modellering av en organisation med VSM, med en modellering av samma 
organisation med en egenutvecklad modell baserad på tektologi. 

Resultaten visar att tektologin har en hel del att tillföra modernt systemtänkande. 
Framför allt ger den nya infallsvinklar till modelleringen och belyser delar av 
organisationen som man inte kan se med VSM. Tektologi ger systemutvecklaren 
möjligheten att på ett snabbt och strukturerat sätt få en väldigt rik bild över den 
dagliga verksamheten. 

Sökord: 
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Abstract 
This essay is about tektology, a systems theory developed by a russian scientist 
named Alexander Bogdanov during the years 1912 to 1928. Our intention in the 
essay has been to investigate whether tektology has anything to add to modern 
systems thinking. This has been accomplished by letting Stafford Beer’s viable 
system model represent modern systems thinking, and then compare the modelling 
of an organisation using VSM with a modelling of the same organisation using a 
model based on tektology. 

The results show that tektology has a lot to add to modern systems thinking. Above 
all it brings new angles to the modelling and illustrates parts of the organisation 
which don’t show using VSM. Tektology gives the practitioner a quick and structured 
way to get a very rich picture of the daily activities. 
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Förord 
Denna uppsats är ett examensarbete i Informatik och Systemvetenskap vid 
institutionen (IES) avdelningen (Systemvetenskap) vid Luleå tekniska universitet 
som slutförts under sommaren 2003. 

Vi vill tacka vår handledare Peter ”Glidarn” Lundström för hans förtroende och stöd. 
Vi vill även tacka Robert ”Ni har tyvärr mitt nummer” Pezskowski för idé och stöd, 
samt Mark Knopfler för att han gjort det så svårt att koncentrera sig på skrivandet 
under sina mest intensiva solon.  
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(Sagt av okänd) 
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1. Inledning 
I detta avsnitt kommer vi att introducera arbetet för läsaren, vi börjar med att ge en 
kort beskrivning om det valda ämnesområdet. Efter detta så redogör vi för vårt syfte 
samt beskriver de avgränsningar vi i uppsatsen valt att göra.  

1.1 Bakgrund 

Under 1970-talet uppmärksammades den ryske vetenskapsmannens Alexander 
Bogdanovs arbeten i västvärlden, av vetenskapsmän såsom Setrov (1970), Gorelik 
(1975) och Kotarbinski (1961). Bogdanovs arbete som uppmärksammades var 
däremot inte nytt. Tvärtom var det hans sextio år gamla arbeten inom 
organisationsvetenskap som återupptäcktes. Bogdanov var en särledes produktiv 
vetenskapsman som kring sekelskiftet verkade inom medicin, biologi, och ekonomi. 
Det av hans vetenskapliga arbeten som väckte störst uppståndelse när det 
återupptäcktes var tektologin. Tektologi var en generell teori, en metateori om 
universum och världens uppbyggnad. "In the struggle of mankind with the elements, 
its aim is dominion over nature. Dominion is a relationship of the organizer to the 
organized. Step by step, mankind acquires control over and conquers nature; this 
means that step by step it organizes the universe; it organizes the universe for itself 
and in its own interests. Such is the meaning and content of the age-long labour of 
mankind." (Bogdanov, Övers. av Gorelik 1984, Sid 1). Denna universella teori 
utarbetades från 1912 fram till Bogdanovs död 1928.  
 
Tektologin var en reaktion mot den vid dåtiden upplevda överspecialisering som 
pågick inom den vetenskapliga världen. Specialiseringen som enligt många, bland 
dem Bogdanov fragmenterade vetenskapen och drev den allt mer från den konkreta 
verkligheten. Tektologi var Bogdanovs försök att motverka denna ökande 
specialisering. Tektologi bygger på biologiska och matematiska principer, och menar 
att det som är gemensamt för allt i universum är dess organisation. Vare sig det 
gäller mikroorganismer, människor, stater, universa, eller något så enkelt som den 
process som uppstår när man hugger ved, så har de gemensamma regler för sin 
organisation. Denna organisation är likadan på alla nivåer och har gemensamma 
karaktäristika och mekanismer.  
 
Det som väckte uppståndelse men som ändå aldrig utretts ordentligt är att 
Bogdanovs tektologi utforskar och bygger upp teoretiska modeller kring begrepp och 
teorier som inte kom att modelleras förrän långt senare, exempelvis von Bertalanffys 
general systems theory, Ashbys law of requisite variety, samt Wiener och Simons 
arbete inom Cybernetiken. Allt detta är idag stommen i det moderna 
systemtänkandet. Flera av de forskare, bland andra Setrov (1970) och Gorelik 
(1975) som under 70-talet började studera Bogdanovs teorier hävdar att han var 
mycket mer utförlig och grundlig i sina studier av sagda begrepp. Att han helt enkelt 
byggt bättre teorier. Setrov (1970) skrev att något som är särskilt intressant är att 
många generella problem systemsynsättet bjuder på utvecklas fullständigare och 
mer ingående av Bogdanov än av samtida systemteorier och inom cybernetiken. 

1.2 Problemdiskussion 

Vi skulle vilja undersöka användbarheten i Bogdanovs modell. Kan Bogdanovs 
teoretiska modell tillföra något till det som finns tillgängligt i modernt 
systemtänkande? Är detta något som skulle kunna hjälpa systemutvecklare i deras 
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arbete? Kan Bogdanovs modell komplettera och bidra till det moderna 
systemtänkandet? Detta vill vi åstadkomma genom att kontrastera Bogdanovs 
tektologi med modern systemteori. 

I vår undersökning låter vi det moderna systemtänkandet representeras av Stafford 
Beers viable system model. Vi anser att VSM är en bra representant då den 
innehåller flera av de element som är kännetecknande för modernt systemtänkande, 
såsom rekursiva nivåer, kontrollsystem och externa miljöer. VSM är också en modell 
som vi är väl insatta i och vi bygger vidare på en modellering med VSM som vi gjort 
tidigare i vår utbildning. 

1.3 Syfte 

Att undersöka om Bogdanovs tektologi kan bidra med något till dagens systemteori. 

1.4 Avgränsningar  

I vår undersökning låter vi det moderna systemtänkandet representeras av Stafford 
Beers viable system model. Våra kunskapskällor består av böcker av och om 
Bogdanov, samt publicerade artiklar som behandlar området. Det finns en mängd 
artiklar som ej blivit officiellt publicerade. Dessa har vi dock valt bort, eftersom deras 
trovärdighet lätt kan ifrågasättas. Vidare har vi i vår empiri använt oss av en 
gammal fallstudie kallad sexans vänner (Haglund, Palmred och Thorsén, 2002) detta 
arbete gjorde vi under årskurs 2 på systemvetarprogrammet. Anledningen till att 
använda denna istället för att göra en ny fallstudie är att begränsa arbetets 
omfattning och kunna koncentrera oss på tektologin och analysen.  

1.5 Disposition 
I det inledande kapitlet börjar vi med att ge en introduktion till våran uppsats, där vi 
tar upp och förklarar vårt ämnesval, syftet med uppsatsen samt de avgränsningar vi 
valt att göra. Efter detta fortsätter vi med metodavsnittet. I detta avsnitt presenterar 
vi det tillvägagångssätt vi använt oss av i uppsatsen samt den forskningsansats vi 
valt att ha. Det som utöver detta framkommer i avsnittet är på vilket sätt vi säkrat 
reliabiliteten och validiteten i uppsatsen samt att vi kommer att presentera de 
metodproblem som vi stött på under skapandet av uppsatsen. Det tredje avsnittet i 
uppsatsen behandlar den teori som vårat litterära arbete skapat åt oss, vi ger en 
överblick över tektologi, VSM och vår egen TSM-TP som i grund och botten bygger 
på tektologin. Efter detta sammanfattar vi den empiriska delen av vårat arbete d v s 
det case vi valt att använda som empiri i denna uppsats, samt utför modellering på 
denna organisation med VSM och TSM-TP. I de avslutande avsnitten analyserar vi 
den empiri som vi tidigare lagt fram samt att vi drar slutsatser och diskuterar kring 
det som framkommit genom de modelleringar vi gjort på organisationen i empirin. 
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2. Metod 
I det här avsnittet beskriver vi hur arbetet strukturerats och genomförts. Vi redovisar 
och utvärderar de metoder vi använt oss av, samtidigt som informationens validitet 
och reliabilitet behandlas. 

2.1 Tillvägagångssätt 

Vi har i vårt arbete använt oss av ett tillvägagångssätt som beskrivs av Patel & 
Davidson i deras bok Forskningsmetodikens grunder (Patel & Davidson, 1994). Detta 
tillvägagångssätt består av sex steg: 

1. Skaffa sig kunskap 
2. Bestämma sig för vad 

• Precisering av problemet 
3. Bestämma sig för hur 

• Undersökningsuppläggning 
• Tekniker för att samla information 

4. Genomförande 
5. Analysera 
6. Redovisa / rapportera 

Det första vi gjorde var att skaffa oss den kunskapen vi behövde om tektologi, detta 
gjorde vi genom att utgå från ämnesområdet och sedan göra en litteratursökning för 
att skapa oss en teoretisk förståelse och kunskap om ämnet. Det vi kom fram till 
efter detta var att vi ville undersöka användbarheten i Bogdanovs tektologi. Sökning 
efter litteratur och artiklar gjordes i första hand på Luleå Tekniska Universitets 
bibliotek. Vi använde oss av sökverktygen LIBRIS, LUCIA, Artikelsök och Business 
Source Elite (Ebsco). Slutligen fick vi ändå fjärrbeställa all litteraturen. En bok fanns 
att få tag på i Sverige. Övriga böcker och artiklar fick beställas från utlandet. Detta 
försenade vårt arbete avsevärt. 

Till vår hjälp har vi även använt oss av Internetsökning för att hitta relevanta 
artiklar. Google är den sökmotor vi använt oss av. Sökord vi använde var Bogdanov, 
tektologi, tektology, tectology, samt flertalet namn på författare av artiklar om 
ämnet. När vi sökte artiklar var tektology det sökord som gav de flesta och de bästa 
träffarna. 

Nästa del av tillvägagångssättet var att göra en precisering av problemet. Efter att vi 
införskaffat oss kunskap inom det valda problemområdet var det dags att 
utkristallisera problemet. Eftersom vi läst påståenden på flera håll att Bogdanovs 
teorier skulle på många sätt vara mer omfattande än nutida teorier valde vi att 
fokusera på att undersöka om Bogdanovs teorier faktiskt har något att tillföra nutida 
systemutveckling eller inte. 

Vår undersökningsuppläggning var som följer: för att kunna se användbarheten i 
Bogdanovs modell behövde vi utarbeta en egen metod för modellering av system 
som baserar sig på denna. Vi var tvungna att utveckla en egen metod eftersom det 
inte existerar några metoder idag som baserar sig på tektologi. Vårt mål var att 
utveckla en metod som skulle kunna användas generellt, alltså även på andra 
organisationer än den vi väljer för just vår C-uppsats. Denna metod skulle sedan 
tillämpas för att modellera en organisation som i det här fallet är representerat 
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genom det case vi gjort i årskurs två, detta case innefattar en VSM modellering av 
Sexans taxi och blir i denna uppsats sekundärdata, denna jämför vi sedan med en 
modern modell av samma organisation som vi då ser som primärdata, i vår uppsats 
representerad av VSM, för att på så sätt finna nytta eller brister. 

För att utveckla vår metod för modellering med tektologi valde vi att använda oss av 
en modifierad variant av prototyping. Detta är ett arbetssätt som främst lämpar sig 
för programmering, men vi fann att det också fungerade väldigt bra vid utveckling av 
våran metod. Prototyping är ett välkänt arbetssätt inom ingenjörsbranschen 
(Andersen, 1994). Ett traditionellt arbetssätt är att arbeta efter den vanliga 
livscykelmodellen, där man inte arbetar med iterationer, utan tar varje steg för sig. 
Vid prototyping är inställningen en annan. Iterationerna är en viktig del av 
prototyping. Man gör en prototyp, som sedan blir föremål för tester och diskussioner. 
Dessa diskussioner resulterar i en ny prototyp, nya tester och nya diskussioner. 
Detta är en process som kan pågå över en längre tid. 
Andersen (1994) föreslår en livscykelmodell vid prototyping som vi använt oss av. 
Den består av fem metodsteg: 
 

1. Identifiera centrala behov 
2. Utarbeta första prototyp 
3. Demonstrera och diskutera förbättringar 
4. Införa förbättringar 
5. Täcker prototypen behoven? 
 

Trots den iterativa processen är det viktigt att ha metodsteg att arbeta efter. Detta 
för att man inte ska ha ett arbetssätt utan riktig mål och mening. Lyckad prototyping 
förutsätter att man följer en klart strukturerad arbetsgång (Ibid). 

Under arbetets gång har vi använt olika tekniker för att samla information. De 
tekniker som vi valt att använda oss av för att samla in information, och därmed 
också ge oss möjligheten att genomföra vår undersökning, har till största del bestått 
av informationssökning på bibliotek och Internet.  

Efter att genomförandet av arbetet, det vill säga utveckling av metod och 
modellering med denna var färdigt var det dags för analys av vårt material. Analysen 
innebär helt enkelt jämförelse för att hitta för- och nackdelar. Jämförelsen är mellan 
de båda modelleringarna, den ena utförd med vår egenutvecklade modell, och den 
andra med VSM som representerar moderna systemteorier. 

Till sist har vi redovisat och rapporterat vårt arbete samt de slutsatser vi dragit. 

2.2 Kvalitativ ansats 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ och deduktiv ansats i vår undersökning. 
En kvalitativ ansats erbjuder forskaren möjligheten att undersöka objekt ifråga, i sin 
naturliga omgivning, genom att försöka fånga och tyda den innebörd som människor 
tillför sammanhanget (Creswell, 1998). En kvalitativ undersökning innefattar en 
metod för insamlandet och användandet av empiriskt material, som tillåter forskaren 
att beskriva rutiner och problematiska moment i den studerade empirin. Den låter 
forskarens uppfattning eller tolkning av information stå i förgrunden.  

En kvantitativ ansats anser vi inte skulle tillföra våran uppsats något, detta då den 
kvantitativa undersökningen kännetecknas av information som på ett 
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meningsfulltsätt kan analyseras och redovisas i sifferform (Backman, 1998). Detta 
arbetssätt har vi valt att inte använda i vår uppsats då vi ej anser att det är 
tillämpbart i vårt fall. Resultatet kommer att bli kvalitativt snarare än kvantitativt. 
Den kvalitativa ansatsen lämpar sig därför bättre för den här typen av undersökning 
då det är vår egen tolkning av den studerade empirin som kommer att avgöra de 
resultat vi får. 

2.3 Reliabilitet och validitet 

Hur forskaren överför teoretiska föreställningar i form av begrepp och modeller till 
empiriska observationer är ett besvärligt problem i allt utredningsarbete. Två viktiga 
begrepp i detta sammanhang är validitet och reliabilitet (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1999). 

Reliabilitet är ett statistiskt mätverktyg för att se hur stor del av de data som 
samlats in som kan återskapas vid ett annat tillfälle genom att använda samma 
metoder. Reliabilitet avser frånvaron av slumpmässiga utredningsfel. Förutom att 
mäta en metods reliabilitet, måste man även mäta dess validitet. Validitet uttrycker i 
vilken utsträckning en metod mäter det den var tillägnad att mäta (Litwin, 1995). 

För att säkerställa reliabiliteten valde vi först och främst våra informationskällor som 
verkade trovärdiga, vi har använt böcker skrivna av Bogdanov som sedan blivit 
översatta samt artiklar som blivit publicerade, detta för att höja deras reliabilitet. 
Fallstudien vi använt oss av har dock varit relativt tidsbunden. Med detta menas att 
tidpunkten då undersökningen utfördes kan påverka den information som lämnades. 
Om samma studie skulle utföras idag skulle resultatet från fallstudien vi använde inte 
överensstämma med det senare resultatet. Informationsinsamlingen till fallstudien 
anser vi dock oss ha genomfört på ett trovärdigt sätt genom att låta tre personer 
delta vid varje intervjutillfälle vilket gjorde att informationen lättare kunde 
tillvaratas. Intervjuerna spelades även in för att information inte skulle sållas bort 
redan vid tillfället för intervjuerna, samt för att sammanhangen inte skulle tappas 
bort. 

Vi vill påpeka att vår studie endast baserar sig på modellering av en enda 
organisation. Flera olika typer av modelleringar skulle ge en mer omfattande bild. 

2.4 Metodproblem 

Ett problem vi tidigt stötte på var bristen på litteratur inom ämnet. Bogdanov är ju 
en ganska okänd författare och vi lyckades endast få tag på några få böcker, och 
dessa via fjärrlån. Detta skulle kunna göra det svårt att få en referensram som var 
bred. Vi minskade dock denna effekt genom att ta hjälp av flertalet artiklar, 
majoriteten av dessa också beställda från utlandet. 

Bogdanovs originalarbete är på ryska. Eftersom ingen av författarna besitter några 
kunskaper i ryska värda att nämna har all Bogdanovs litteratur bestått av versioner 
översatta till engelska. Samtliga engelska versioner har översatts av författaren 
George Gorelik. Därför är det möjligt att den version av tektologi vi tagit del av inte 
helt överensstämmer med hur Bogdanov ursprungligen författade den. Det finns 
dock inget vi kan göra åt detta.  
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Vårt analysarbete kan ha påverkats och färgats av att vi själva är insatta i 
systemteori. Vi kan skapa en helhet baserat på vår tidigare erfarenhet av 
systemteorier inom områden av Bogdanovs teori som kanske egentligen är 
bristfälliga. 
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3. Teori 
Avsikten med det här kapitlet är att förse läsaren med den teori vi utnyttjar oss av i 
uppsatsen. Här avses nyckelbegreppen inom tektologi och även viable system model 
redogöras för. Vi ska även ge en förklaring till åsidosättandet av Bogdanovs teorier 
vid tiden för deras utgivning. Efter tektologi kommer vi att beskriva viable system 
model, som vi använt i vår analys för att kontrastera emot tektologi. Slutligen 
kommer vi att beskriva tektology system model-TP, vår egenutvecklade modell som 
bygger på tektologi. 

3.1 Alexander Bogdanov 

Alexander Bogdanov (Alexander Bogdanov var en pseudonym för Alexander 
Alexandrovich Malinovsky) var utbildad medicinsk doktor men även en framstående 
rysk filosof, ekonom, biolog, författare, revolutionär och politiskt betydelsefull person 
vid början av 1900-talet. Han föddes den 22 augusti 1873 i en lärarfamilj bosatt i 
Sokolka, en provins i Grodno. Han gick ut grundskolan med högsta betyg och 
fortsatte med att studera naturvetenskap vid Moskvas universitet, därefter fortsatte 
han med att läsa medicin vid Kharkovs universitet varifrån han utexaminerades 
1899. Hans för-tektologiska arbeten var inom ekonomi, naturvetenskap, sociologi 
och filosofi. (Bogdanov, 1984, Förord av Gorelik) 

3.2 Tektologi 

I ”Essays of Tektology: The general science of organization”, sammanfattas de tre 
volymer stora vetenskapliga avhandlingen ”Tektologia” (från det grekiska ordet 
”tekton” som betyder ”byggare”) som han hade utvecklat och publicerat mellan 1912 
och 1928, samma år som hans död. Uppsatserna dök för första gången upp i en 
serie av artiklar i ”Proletarskaya kultura” 1919-1921 och publicerades även i bokform 
1921 (Bogdanov, 1984, Förord av Gorelik). 

Tektologi kan karaktäriseras som det sägs i titeln på boken, det handlar om en 
generell vetenskap för organisationslära. Det hanterar generella strukturmönster och 
olika typer av system, samt de vanligaste lagar som hanterar deras omvandling 
mellan olika former.  

Tektologin fokuserar på behovet av att utföra studier av fenomen ur en 
organisatorisk synvinkel. Detta behov kommer från det faktum att alla aktiviteter 
som utförs av människan och i naturen kan beskrivas som organisation eller 
desorganisation. Dessa organiserande och desorganiserande processer skapar en 
enorm mängd olika komplexa och varierade nivåer av organisation. Universum 
besitter någon form av organisation på alla dess nivåer, och för att förstå och 
bemästra universum är det enligt Bogdanov nödvändigt att anamma det 
organisatoriska synsättet, det vill säga att studera alla fenomen och system både 
utifrån dess interna relationer och dess omgivning. Bogdanov ville att man skulle 
studera”… any system both from the point of view of relationships among all of its 
parts and the relationship between it as a whole and its environment, i.e., all 
external systems” (Bogdanov, 1921, Sid 300-301). Detta synsätt är identiskt med 
modernt systemtänkande. 

Bogdanov motiverar sin tektologi på följande sätt: Frågor angående de 
specialiserade vetenskaperna angrips från en organisationell synvinkel, det vill säga 
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‘tektologiskt’. Denna synvinkel är alltid bredare, och av den anledningen kapabel i 
några eller kanske i alla fall, att generera resultat som är komplettare och mer 
precisa. Erfarenhet från alla vetenskaper visar att lösningen på specifika frågor 
vanligtvis uppnås först när de tillfälligt konverteras till generella frågeställningar. På 
samma gång, tillsammans med de ursprungliga frågorna, blir många liknande frågor 
också besvarade. Exempelvis, om någon ville få reda på avståndet mellan jorden och 
månen och begränsar sig själv till just denna frågeställning, kommer aldrig att få en 
lösning. Att däremot lösa ett mer generellt problem – hur man tar reda på avståndet 
till ett objekt utan att färdas till det – så öppnas omedelbart inte bara lösningen till 
det ursprungliga problemet, utan även till en obegränsad mängd andra problem. Det 
grundläggande betydelsen i tektologi ligger i den generella formuleringen av 
frågeställningar. (Övers. från Bogdanov, övers av Gorelik, 1984, Sid 59-60) 

Tektologin har sina rötter i de studier Bogdanovs gjorde inom social- och 
naturvetenskap. Bogdanov har varit noga med att inte bara göra sin teori teoretiskt 
vettig utan även att försökt att få den praktiskt förklarlig. Uppsatserna innehåller 
flertalet exempel från de mest olika områden för att tydligt visa dess användbarhet, 
eller som han själv uttrycker det: Vetenskapens praktiska tillämpbarhet – dess 
användbarhet, dess nödvändighet (Ibid, Ur förordet). Bogdanov applicerar i sina 
exempel tektologins metoder på en mängd problem inom områden som ekonomi, 
psykologi, matematik, biologi och många andra. 

Likt de flesta generaliserande vetenskaper växte tektologi inte fram av en slump 
utan som en naturlig reaktion av generaliserande tänkande mot den ökande 
splittringen inom vetenskapsvärlden. Huvudavsikten var att systematisera den 
fragmenterade kunskapen om organisationsmetoder så att de kunde studeras och 
utvecklas mer metodiskt (Gorelik, 1975). Bogdanov själv utvecklar detta som följer: 
Tektologi måste tydliggöra de olika former av organisation som kan iakttas i naturen 
och i mänskliga aktiviteter. Tektologi måste sen generalisera och systematisera 
dessa former; vidare så måste de förklaras, det vill säga, ta fram abstrakta regler för 
deras tendenser och lagar. Slutligen, baserat på dessa regler, måste man bestämma 
vilken strävan de organisationella metoderna har och deras roll i den universala 
processen. Denna generella föresats kan jämföras med vilken annan naturvetenskap 
som helst, fast tektologins avsikt är annorlunda. Tektologi hanterar organisationella 
erfarenheter, inte från ett visst bestämt specialiserat vetenskapligt område, utan 
från alla existerande områden. Med andra ord, tektologi omfamnar kärnan i all annan 
vetenskap och i all mänsklig erfarenhet, men bara utifrån metoden, det vill säga, det 
är bara intresserat av kärnans organisation. (Övers. från Bogdanov, övers av 
Gorelik, 1984, Sid 11) 

Bogdanov insisterar att man ska titta på organisationer utifrån ett universellt 
synsätt, för i frånvaro av ett sånt angreppssätt är lösningen omöjlig, eftersom en del 
separerad från helheten kan omöjligt vara helheten, ej heller kan den förstås skild 
från helheten. (Ibid, Sid 65) 
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3.2.1 De formulerande mekanismerna 

Under denna rubrik ryms de centrala begreppen för att formulera ett tektologiskt 
system, eller en tektologisk organisation. Vi ska förklara vilka koncept Bogdanov 
använder sig av för att definiera beståndsdelarna i den tektologiska teorin. 

3.2.1.1 Komplex 

Bogdanov hänvisar till en biologisk tes som säger att en organism som helhet är 
större än summan av dess delar. Han anser att detta även gäller organisation. Vad 
organisation handlar om är aktiviteter som organiseras för att överkomma motstånd. 
När man organiserar aktiviteter kan man dock inte göra detta utan förluster av de 
sammanslagna delarna. Två arbetare som enskilt kan lyfta 75 kilo kan tillsammans 
inte lyfta 150 kilo, men kanske 140 beroende på de förluster som problem i 
samarbetet kan orsaka. Inget samarbete fungerar så friktionsfritt att de båda 
arbetarnas potential kan läggas ihop utan förlust. Vinsten består i samarbetet, inte i 
de enskilda delarna. Att lyfta 140 kilo är trots allt ändå något som skulle vara 
omöjligt för den enskilde arbetaren utan att samarbeta. Bogdanov förtydligar: Den 
organiserade helheten visar sig vara praktiskt större än summan av dess delar, inte 
för att nya aktiviteter skapas utifrån ingenting, men för att dess aktiviteter 
kombineras på ett bättre sätt än för de opponerande motstånden. Vår värld är 
generellt sett en värld full av variation; våra handlingar innebär egentligen bara 
förändringar av energiflöden, och det är bara detta som har någon praktisk nytta. 
När aktiviteter och motstånd kolliderar, beror den praktiska summan som 
förkroppsligas i faktiska resultat, på kombinationen av de båda; och summan ökar 
på den sida där kombinationen är mer harmonifull och innehåller mindre 
”motsägelser”. Detta innebär en högre nivå av organisation. (Ibid, Sid 41) 

Dessa två begrepp, aktivitet och motstånd är subjektiva och utgår från vad det är 
som studeras. I en strid mellan två arméer utgör båda arméerna aktiviteter utifrån 
deras egen synvinkel och den fientliga armén utgör motståndet. Dock är aktivitet och 
motstånd centrala begrepp som går att finna i all form av organisation enligt 
Bogdanov. En aktivitet är i Bogdanovs definition detsamma som organisation. 
Motstånd är det som aktiviteten är skapad för att antingen eliminera eller motverka. 
Motstånd kan bero på konkurrerande organisation eller bara en naturlig slump. (Ibid, 
Sid 44) 

De objekt som uppstår genom organisationella relationer kallar Bogdanov för 
”komplex”, eller mer exakt ”komplex av aktivitet-motstånd”. Sett utifrån modernt 
systemtänkande så motsvarar Bogdanovs komplex det moderna tänkandets system, 
och komplexens element är dess ”delar”. Bogdanov identifierar två typer av komplex 
– materiella (objektivt reella, exempelvis en byggnad, en atom, en planet osv.), och 
teoretisk-materiella (objektivt subjektiva, exempelvis en organisation, eller ett 
kollektiv av människor, ett politiskt parti osv.). Element består av aktiviteter och 
motstånd av alla tänkbara sorter. Kombinationer av dessa resulterar i tre olika typer 
av komplex: organiserade, neutrala samt desorganiserade komplex. Skillnaden ligger 
i den praktiska summan hos dess element. (Ibid, Sid 47-48) 

3.2.1.2 Konjunktion 

Bogdanov hänvisar till filosofiska slutsatser om att all verksamhet kan reduceras till 
endast två olika aktiviteter: förening och separation; syntes och analys.  
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Som resultat av en arbetares slit förenas ett klyvverktyg med en bit ved. Flisor och 
delar av vedträt huggs av, och verktyget separeras åter från träbiten. Åter lägger 
arbetaren sin kraft på verktyget, och det sätts i ny kontakt med trät, och så vidare: 
denna kedja av förening och separation är bitvis väldigt enkel, ibland väldigt 
komplex och svår att beskriva med ord, men det är enbart dessa två företeelser och 
aldrig något annat som är centralt för verksamheten. (Ibid, Sid 64) 

Bogdanov drar slutsatsen att separation är den sekundära egenskapen i all aktivitet; 
fysiskt arbete såväl som kognition. En separerande aktivitet föregås alltid av en 
förenande aktivitet. Ta exemplet med arbetaren som hugger ved. Arbetaren ska dela 
vedträet i två delar. Det finns inget sätt att utföra denna separation utan att först 
förena något med trät. Om det så är yxans blad vid hugget eller arbetarens bara 
händer som vrider isär trät så föregås alltid separationen av en förening.  

Samma princip gäller för exempelvis kognition. Det går inte att särskilja eller göra 
någon distinktion mellan två objekt utan att först göra en jämförelse, det vill säga 
förena de två komplexen i medvetandet. Det tar lång tid innan ett barn lär sig skilja 
mellan exempelvis en hund och en katt, eller mellan två olika främmande män. Först 
när barnet ser båda sida vid sida, eller har blivit så bekant vid den ena att en bild 
finns i dess medvetande kan barnet göra en klar distinktion mellan de två. Kärnan i 
denna process är sammanförandet av två objekt i medvetandet för att kunna göra 
en distinktion mellan de två och separera dem. Således är separation en sekundär 
process även här. 

Den centrala och primära aktiviteten som går ut på att föra ihop två objekt eller 
komplex benämner Bogdanov ”konjunktion”: Följaktligen innebär detta att det 
inledande momentet, som föregår förändring, uppkomst, förstörelse och utveckling 
av organisationella former, eller basen för de formulerande tektologiska 
mekanismerna, är sammanfogning av komplex. Vi kommer att benämna det med 
termen konjunktion taget från biologin, vilken är djupare i sin mening och universell i 
dess tillämpning. (Ibid, Sid 65) 

I ett långt utlägg påpekar Bogdanov att begreppet är grundläggande för 
användandet av tektologi och understryker dess mångsidighet: Det är viktigt att inse 
detta koncepts universalitet för att kunna tillämpa det tektologiskt. Konjunktion är 
samarbete och all annan social kontakt, såsom samtal och utvecklandet av koncept 
till idéer, det är mötet mellan bilder och ambitioner i medvetandet, fusion av 
metaller, en elektrisk urladdning mellan två kroppar, utbyte av gods mellan 
entreprenörer och utbyte av strålenergi mellan två himlakroppar. Konjunktion 
kopplar samman vårat sinne med de mest avlägsna planeter vi kan se i teleskopet, 
och med den minsta bakterie vi kan se i mikroskopet. Konjunktion är assimilering av 
näring som håller en organism vid liv och gift som tar livet av den, älskares mjuka 
omfamningar och fienders ilskna omfamningar, samarbete mellan arbetare inom 
samma ämbete och en nära strid mellan antagonistiska avdelningar… (Ibid, Sid 65) 

3.2.1.3 Ingression 

Ingression är det sammanfattande namn Bogdanov sätter på systeminteraktioner 
som kommer av konjuktion. 

Länkning är benämningen på element som ”inträder” eller sammanförs inom ett 
komplex eller från ett komplex till ett annat; därför kommer system som formas av 
komplex som sammanbinds med länkning att benämnas ”ingressiv” (ingressio 
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betyder på latin ’inträde’). Det är omöjligt att föreställa sig en organisationell 
struktur som inte baseras på ingression; formen är universell. (Ibid.Sid 69) 

Ingression är ett namn på funktionen som sammanlänkar element. All konjunktion 
förutsätter en form av länkning mellan de konjugerade elementen, ett sorts ”klister” 
som håller ihop dem. Detta kan vara permanent, men det kan även gälla den korta 
kontakt som föregår en separation som separerar och förändrar elementen till 
oigenkännlighet.  

För att förtydliga exemplifierar Bogdanov de enklaste och vanligaste fallen: när 
konjugerande komplex bibehåller ömsesidig kontakt utan att vara radikalt 
desorganiserade: förening av djur av olika kön till en familj, människor i en 
sammanslutning, länkar till en kedja, bilder i medvetandet till en association och så 
vidare. (Ibid, Sid 69) 

3.2.1.4 Desingression 

Detta är ett fenomen som är raka motsatsen till ingression. Vid ingression kopplas 
aktiviteter eller komplex som inte tidigare var ihopkopplade tillsammans och skapar 
en länkning genom de konjugerande elementen. Vid desingression tar de 
motstående krafterna ut, och paralyserar gemensamt varandra, och skapar på så 
sätt en ”skiljelinje”, eller åtskildhet. Denna åtskildhet tillåter sedan omgivningen att 
bryta av ingressionen som existerade.  

Så länge som de två elementen inte paralyserar varandra fullständigt, existerar inte 
heller skiljelinjen. Bogdanov kallar detta för ”partiell desingression” (partial 
disingression), och han säger att den existerar i all ingression eftersom det inte 
existerar någon konjunktion utan någon form av förlust. 

Ett motstånd existerar alltid; exempelvis, för en kropp i rörelse är motståndet 
oändligt litet i normala hastigheter, men det ökar ihop med hastigheten, och när 
kroppen närmar sig ljusets hastighet växer motståndet till en oändligt stor magnitud, 
det vill säga, det blir praktiskt taget oöverkomligt. Följaktligen innebär detta att en 
omgivning alltid är närvarande, och därför innebär en total desingression alltid ett 
inträde av de element-aktiviteter som omgivningen innehåller i de förstörda 
motstånden. Detta innebär att en tektologisk gräns har skapats mellan omgivningen 
och komplexet. (Ibid.Sid 73) 

3.2.2 De reglerande mekanismerna 

Komplex, motstånd, aktivitet, konjunktion, ingression, länkage, desingression och 
skiljelinje är de grundläggande begreppen för att kunna definiera den tektologiska 
mekanismen. Bogdanov presenterar sedan ett antal koncept som reglerar 
systemens, komplexens och de organisationella formernas öden; deras 
upprätthållande, befästning och omfattning eller deras förfall och slutgiltiga 
förstörelse. Dessa koncept presenterar vi nedan. 

3.2.2.1 Konservativt urval 

Konservativt urval adresserar det som i biologi refereras till som naturligt urval, dock 
utan tillägget naturligt eftersom distinktionen mellan ”naturligt” eller ”artificiellt” är 
irrelevant i tektologi. 
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Bogdanov använder klimatförändringar som exempel. Klimatet förändras i ett land: 
det blir kallare. Bland djuren och växterna som bebor landet, överlever vissa 
förändringen, andra dör ut. Resultatet; organisationen i liv i det givna territoriet, 
regleras efter de nya förhållandena. Om vi istället för ett förändrat klimat antar att 
människan som inte varit i landet innan kommer dit. Han utrotar en del organismer 
genom jakt, tar oavsiktligt bort föda för andra organismer, hjälper ytterligare andra 
organismer indirekt genom att utrota deras naturliga fiender och så vidare. 
Tektologiskt är detta fallet identiskt med det förra: organisationen i liv regleras efter 
de nya förhållandena. Människans inflytande, oavsett om det är planerat eller 
omedvetet, har för varje livsform samma externa betydelse, lika användbart, 
skadligt eller destruktivt som klimatförändringen. (Ibid, Sid 75) 

Naturligt urval är beroende av fortplantningsförmåga och är därför inte tillämpbart 
på annat än levande organismer, Bogdanov fokuserar därför enbart på begreppet 
urval. Detta syftar på allt urval som utförs av människa och natur, medvetet eller 
omedvetet. Det tektologiska urvalet är oberoende av förändringar komplex emellan 
över tid, då omgivningen spelar en roll.  

Den mekanism som reglerar urval delar Bogdanov in i tre delar: 

Det objekt som utsätts för urval, exempelvis levande organismer i Darwins lära, 
byggnader vid en jordbävning, relationer människor emellan vid en social dispyt, 
sockerkristallerna i lådan som skakas osv. 

Den agent eller faktor som utför urvalet, det vill säga det som agerar gentemot det 
objekt som är utvalt, och hjälper dess upprätthållande eller bidrar till dess förfall. 
Exempel är levnadsförhållanden i Darwins lära, analoga motstånd i lådan med 
sockerkristaller osv. 

Förutsättningen för urval. Det vill säga den aspekt eller egenskap hos objektet på 
vilken dess upprätthållande eller eliminering är beroende. Exempel är flexibilitet eller 
anpassningsbarhet vid naturligt urval, förskjutning hos sockerkristallerna i exemplet 
med lådan, anpassning efter samhällsstruktur vid socialt urval osv. 

Denna form av urval, som enbart behandlar upprätthållande eller förintelse av 
organisationella former, kallar Bogdanov för konservativt urval. 

3.2.2.2 Dynamisk jämvikt 

En organism, eller en organisation är i konstant utbyte med sin omgivning. Den 
upptar, förlorar och returnerar energi eller aktiviteter. Detta hindrar den dock inte för 
att förbli uppskattningsvis eller i princip ”densamma”, det vill säga, den är bevarad. 
För att ersätta förbrukad energi/aktivitet assimileras delar av omgivningen i form av 
ny energi, föda och förnimmelser. 

Tektologi koncentrerar sig enbart på aktiviteter, men aktiviteter karaktäriseras av 
det faktum att de producerar förändringar. Från denna synvinkel kommer det inte på 
fråga att tala om helt vanligt ”bevarande” av former, något som skulle innebära äkta 
frånvaro av förändring. Bevarande är alltid bara ett resultat av att omedelbart 
uppväga en förändring med en annan förändring; det är en dynamisk jämvikt av 
förändringar. (Ibid, Sid 78) 
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Den mänskliga kroppens komposition förnyas konstant. På ett par månader har vår 
kropps vävnad blivit i princip helt förnyad. På ett par år har till och med vårt skeletts 
sammansättning förnyats. Kroppen preserveras på samma sätt som ett vattenfall 
behåller sin form genom konstant tillförsel av nytt vatten. Dynamisk jämvikt syftar 
till detta utbyte av materia och energi mellan levande eller icke-levande komplex. 

Tektologi ser på allt bevarande av former som dynamisk jämvikt, och all dynamisk 
jämvikt som en praktiskt relativ jämvikt mellan de två processerna assimilering och 
desassimilering. (Ibid, Sid 79) 

Huvudprocesserna för att upprätthålla en dynamisk jämvikt är således assimilering 
och desassimilering, vilket i VSM motsvarar input och output. 

3.2.2.3 Progressivt urval 

En av slutsatserna från diskussionen om dynamisk jämvikt är att ett ”äkta” 
jämviktsförhållande inte existerar. Ett dynamiskt jämviktsförhållande, som kan ses 
som ett ungefärligt bevarande (av tillstånd), består av små förändringar för att 
kompensera för andra små förändringar. Redan där är konceptet om konservativt 
urval otillräckligt för att vetenskapligt beskriva denna process. Dessutom är det 
problematiskt att tillämpa konservativt urval på de fall där formen ändras och 
utvecklas progressivt: att kalla det för bevarande skulle bli otillräckligt, och en 
förändring av den typen kan definitivt inte kallas för förfall eller eliminering. 

Samtidigt gäller i naturen att sanna bevaranden bara blir möjliga genom en 
progressiv utveckling. Utan denna omvandlas ”bevarande” oundvikligen till förfall. 
Majoriteten av ”bevarade” komplex i verkligheten är i den exakta situationen; de 
håller långsamt på att förfalla. 

Om vi antar att ett komplex inte förfaller alls. Komplexet befinner sig i en definitiv 
omgivning och i perfekt dynamisk jämvikt med den; och så länge som omgivningen 
förblir densamma, är jämvikten garanterad. Omgivningen kan dock omöjligt vara 
ovillkorligt stabil: den påverkas av sin egen omgivning, vilken i förlängningen sprider 
sig till hela universum. Följaktligen förändras omgivningen oundvikligen, och med 
dessa förändringar i omgivningen förändras också jämvikten med komplexet. (Ibid, 
sid 80) 

Av denna anledning så är det enda som egentligen kan “garantera” ett bevarande ett 
ständigt utvecklande av aktiviteter för att kompensera för ökat motstånd. Detta i 
form av assimilering på bekostnad av omgivningen. Med andra ord, det dynamiska 
elementet av bevarande av ett komplex ligger i tillväxten av dess aktiviteter på 
bekostnad av omgivningen. (Ibid, Sid 81) 

På samma sätt kan ett elements förstörelse beskrivas som ett avtagande av de 
aktiviteter som utförs av ett komplex, och omgivningens absorption av dessa 
aktiviteter. Länkningen inom elementet förstörs långsamt genom desingression. 

Utifrån detta, samt teorin om dynamisk jämvikt vinner man en ny förståelse för 
begreppet urval. Det är bredare och djupare än vad som först antyddes; det 
omfattar både de processer som bevarar och de som förstör ett element. Detta kallar 
Bogdanov för ”progressivt urval”: Det är lämpligast att benämna detta med termen 
”progressivt urval”: det är positivt när den totala summan aktiviteter i ett komplex 
ökar, det vill säga, när assimileringen överstiger desassimileringen, och det är 
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negativt när den totala summan aktiviteter minskar, det vill säga, när 
desassimileringen ökar. (Ibid, Sid 82) 

Resultatet av progressivt urval är alltså till en början antingen en ökning eller en 
minskning av antalet element i ett komplex. I båda fallen leder det dock alltid till en 
radikal förändring av tillståndet i komplexet. Som exempel nämner Bogdanov en 
droppe dagg. Den har en lätt ellipsoid form. I en fuktig miljö kommer droppen att 
växa, vilket leder till att droppen växer och blir mer och mer platt. Om denna form 
av progressivt urval fortsätter kommer det slutligen att leda till att droppen delas i 
två delar, när ytspänningen brister. Denna tillväxt kallas positivt urval. Ett exempel 
på negativt urval är i en torr miljö där droppen kommer att dunsta, dra ihop sig, och 
slutligen försvinna. 

Detta gäller för alla former av progressivt urval. Med tillförsel eller avtagande av 
element internt i komplexet kommer dess struktur också att förändras. 

”In the most general form, it is possible to determine the character of these 
structural changes. Under positive selection, as we have seen, the form of the drop 
becomes less regular and geometrically more complex. At the same time it turns out 
that it is easier to divide the drop into parts and its resistance to division relatively 
lessens; and later, with sufficient growth, it divides under the force of its own weight. 
All this apparently points to the growing complexity of the internal relationships of 
the complex. This also holds for all other similar cases, and is understood a priori: 
new elements bursting into existing connections, of course, complicate them and 
disturb whatever degree of homogeneity they may have.” (Bogdanov, Övers. av 
Gorelik, 1984, Sid 83-84). 

3.2.3 Tektologins ansats 

Bogdanov anser att matematik har stor betydelse och försöker använda det i 
tolkningen av organisationella företeelser. Till skillnad från de flesta moderna 
generaliserande vetenskaper är tektologi dock i grunden ett icke-matematiskt 
arbete. Dess tyngdpunkt ligger på intuitiv förståelse av processer och icke-
matematisk modellering av organisationer. Ett av tektologins mål är att i slutändan 
utveckla en form av abstrakt symbolik på samma sätt som matematikens språk, men 
som bättre kan modellera systems organisationella dynamik. Bogdanov anser inte 
sitt verk på något sätt vara komplett, och han framhäver aldrig tektologi som en 
färdig teori med de slutgiltiga svaren på alla frågor. Tvärtemot så såg han på det 
som en vetenskap under utveckling. Han välkomnar i sitt förord samtida 
vetenskapsmän att assistera honom i hans arbete. ”I am deeply convinced that in 
further work I will no longer be alone.” (Bogdanov, Övers. av Gorelik, 1984, Ur 
förordet). 1922 skrev Bogdanov: ”What I will not do, will be done by others. Science 
is not an individual but a collective matter and its realm is infinite” (Bogdanov, 
Övers. av Gorelik, 1922, Sid 12). 

Bogdanov säger att ’sanningen’ är relativ och giltig endast inom sin specifika epok. 
Han medger att vid uppkomsten av nya fakta kan tektologins hypoteser komma att 
ändras eller även falsifierade. Men han skriver ”And in the history of science, there 
can be found a number of theories and hypotheses which became obsolete long ago, 
but which, nevertheless, can still serve as a valuable tektological material. In this 
sense, tektology will preserve for mankind much of its labour, crystallized in the 
verities of the past. Undoubtedly, contemporary verities will also become obsolete 
and die in their time; but tektology guarantees that even then they will not be simply 
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discarded, will not be converted in the eyes of future generations into naked fruitless 
illusions” (Bogdanov, Övers. av Gorelik, 1984, Sid 166). 

3.3 Viable system model 

Viable system model, skapad av Stafford Beer, är en systemteori som bygger på 
koncept hämtade från cybernetiken och general system theory.  

Viable betyder självständig, eller livskraftig. Ett system, eller en organisation är 
livskraftig och den kan överleva i en viss, väldefinierad miljö. Dess existens är 
separat och den har något sorts utbyte, den kan inte överleva i ett vakuum. (Beer, 
1993) 

En organisation enligt viable system model består alltså av två huvuddelar. Första 
huvuddelen, som kallas för system ett, är den operationella delen. Det vill säga den 
del som utför de aktiviteter, eller det arbete som organisationen ämnar utföra. 
System ett är även den del av organisationen som står i direkt kontakt med 
organisationens omgivning. Den andra huvuddelen är ett metasystem, som styr 
system ett i dess arbete. Metasystemet innehåller alla de andra delsystemen. 

Denna struktur, med system ett, och dess metasystem är rekursiv. Med det innebär 
att den existerar på flera hierarkiska nivåer. System ett tillsammans med sitt 
metasystem ingår tillsammans som en integrerad del i ett system ett på en högre 
nivå i hierarkin. På samma sätt kan man titta nedåt i hierarkin och finna samma 
rekursiva struktur där. Det som är gemensamt för alla nivåer är omgivningen. Varje 
system har dock en viss del av omgivningen som är relevant för just det systemet. 

En livskraftig organisation består enligt VSM av de fem nedan beskrivna 
delsystemen. Vart och ett av dessa delsystem fyller olika funktioner, alla i syfte att 
hjälpa till med att uppnå systemets mål som är att överleva i en dynamisk 
omgivning. För att detta skall vara möjligt måste de fem delsystemen vara 
funktionella och därmed utföra de aktiviteter som de åläggs. När samtliga delsystem 
är funktionella uppnår systemet en inre balans och kan överleva. Systemet befinner 
sig då i det som Beer kallar homeostasis (Beer, 1993).  En organisation som är 
livskraftig måste vara lika dynamisk som den omgivning som den verkar i. Om 
organisationen ska vara livskraftig så måste den kunna producera svar på de 
tänkbara störningar som omgivningen kan generera. Framför allt måste den kunna 
ge svar på de oönskade störningar som kan tänkas uppstå. För att organisationen 
ska kunna producera svar på tänkbara störningar måste det finnas möjlighet att 
sprida informationen mellan de fem delsystemen. De olika delarna måste kunna 
kommunicera med varandra och binds därför samman av kanaler. I dessa kanaler 
finns förstärkande och reducerande funktioner som fungerar som filter för 
information. Det filter som har till uppgift att i kanalerna förstärka information kallas 
i VSM för attenuator. Dessa filter behövs enligt VSM för att upprätthålla en lämplig 
informationsnivå i systemet och därmed förhindra att organisationen får ett över 
eller underskott på information. 

Den information som går från management till de operativa delsystemen bör enligt 
VSM förstärkas. Den förstärks eftersom det ofta berör exempelvis beslut som de 
operativa delarna inte bör missa för att kunna arbeta på ett effektivt sätt. Till 
exempel så är det viktigt att de lärare som en rektor är chef över får reda på att 
exempelvis omstrukturering av arbetsrutiner kommer att genomföras. Den 
information som går från de operativa delsystemen till management bör reduceras 
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eftersom management varken har tid eller intresse av allt som händer i de 
operationella delarna. Om allt skulle rapporteras från de operationella delarna till 
management skulle det generera stora informationsmängder som skull ta mycket tid 
för management att behandla och som dessutom skulle kunna vara meningslös.  

System
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3.3.1 Centrala begrepp i VSM 

Vi ska beskriva de centrala begreppen i viable system model, de olika delsystemen 
lite närmare för att ge en bättre bild av hur de fungerar. Hela modellen går att finna 
illustrerad i Fig 1, med alla olika delsystem utmärkta och namngivna. 

3.3.1.1 System ett 

System ett är det operationella elementet, den del av systemet som utför produktion 
och verkar därmed som de operativa delsystem som utför systemets syfte och som 
helhet ger det en meningsfullhet. System ett har därmed det grundläggande 
ansvaret inom organisationen. System ett kommunicerar med system tre genom 
system två och system tre*. Summan av alla operationella element i det livskraftiga 
systemet ska uttömma dess grundläggande aktiviteter, nämligen de som existerar 
för att göra det som systemet är ämnat att göra. Eftersom hela strukturen är 
rekursiv så är varje system ett livskraftigt system i sig självt. (Beer, 1993) 

3.3.1.2 System två 

System två, som även kallas för regleringscentral, upprätthåller balans mellan 
system ett och metasystemet. Uppgiften är att förstärka mångfalden för ledningen 
och begränsa mångfalden för system ett. System två kontrollerar även störningar 
som kan förekomma i system ett samt samordnar dess resurser. System två 
fungerar därmed som en form av koordinerande service organ. System två har 
endast en reglerande funktion och är därför ett system som helt saknar 
bestämmanderätt i organisationen. System två är direkt kopplat till system ett och 
system tre. (Beer, 1993) 

Det är även så att denna del är den del som i de flesta organisationer är totalt 
missförstådd eller väldigt underrepresenterad men den finns alltid med för annars 
skulle det sluta med att organisationen föll i bitar. När den inte är ordentligt 
hanterad så kommer de flesta system väldigt nära förintelse. 

3.3.1.3 System tre 

System tre är management här och nu. Det tar hand om den vardagliga 
verksamheten och är ansvarigt för system två och dess oscillationshämmande 
funktion. Oscillation är obalans och svängningar i organisationen. Detta gör system 
tre genom att övervaka och ansvara för system etts operationer och se till att dess 
dagliga aktiviteter fungerar som de skall. System tre skiljer sig från system ett på så 
sätt att de överblickar hela organisationen samt skiljer sig från system två genom att 
den har bestämmandemakt vilket system två inte har. System tre är det system som 
distribuerar resurser till system ett och som system ett sedan har 
redovisningsansvar till för de resurser som de erhåller. (Beer, 1993) 

3.3.1.4 System tre* 

System tre* står för sporadisk kontroll och övervakning och penetrerar rakt ner i 
operationerna för att skapa en enorm mängd av mångfald. System tre* har till 
uppgift att granska system etts operationer och förmedla information om dessa till 
system tre. Detta för att det inte skall förekomma någon som helst missvisande 
information om system etts aktiviteter. För att system tre* skall kunna fungera 

 22



tillfredsställande är det viktigt att system ett i förväg inte känner till när system tre* 
kommer att göra en granskning. System tre* samlar även in den mångfald som inte 
kan överföras mellan system ett och management via de andra kanalerna. (Beer, 
1993) 

3.3.1.5 System fyra 
 
System fyra är den del som står för organisationens management ”där och då”. 
Detta system ansvarar för planering och värnar för organisationens framtida 
verksamhet. Detta innebär aktiviteter som planering av framtida utveckling och 
trendundersökningar i den miljö där systemet är verksamt. System fyra förmedlar 
information om detta till system tre och står i direkt kontakt med system fem. 
System fyra har även till uppgift att skapa en självmedvetenhet för hela systemet. 
Väldigt få av dagens organisationer har ett väl fungerade system fyra vilket leder till 
att de kan få det svårt att hålla sig livskraftiga i det långa loppet. (Beer, 1993) 

3.3.1.6 System fem 
 
System fem är den del i organisationen som man kan kalla chefen för det är denna 
del som har det slutgiltiga ordet eller som Beer säger ”ultimate authority”. System 
fem skall upprätthålla balansen mellan nuet och framtiden d v s balansen mellan 
system tre och system fyra. System fem är även den del som ser till att upprätthålla 
jämvikt mellan dessa samt vägleda dem i deras verksamhet. Man kan säga att det 
som utförs av organisationen utförs av system ett, men det är system fem som 
tänker ut det. System fem tar även upp den mångfald som passerat genom system 
ett till tre och system tre till fyra och som dessa system inte har tagit upp. System 
fem är ”the mastermind” av metasystemet, ”the outside and then” bestående av 
systemen tre, fyra och fem. (Beer, 1993) 

3.3.1.7 Omgivning 

Miljön eller omgivningen är i detta fall allt utomstående som organisationen kommer 
i kontakt med eller som i någon mån påverkar systemet och som måste tas i 
beaktande. Varje delsystem har sin egna och speciella omgivning som just denna del 
måste ta hänsyn till, och denna del är sedan en liten del i den omgivning som hela 
organisationen måste ta hänsyn till. (Beer, 1993) 

3.3.1.8 Variation 

För att skapa ett mått på den komplexitet som management måste ta under 
överseende har uttrycket variety vuxit fram. Variety listar upp alla de möjliga 
tillstånd som ett system kan befinna sig i. Diskussionen om variety baseras på 
Ashby’s law of requisite variety ”Only variety can absorb variety” (Beer, 1985, Sid 
26) och är ett uttryck som genomsyrar hela Beers resonemang om viable systems då 
mångfald är något som finns i hela organisationen men ju lägre ner i modellen man 
vandrar desto mer mångfald hittar man. Omgivningen är den del som har den 
största mångfalden och system fem den del som har den minsta. 

Beer poängterar flera gånger att en modell är varken rätt eller fel utan bara mer eller 
mindre användbar samt att han uppmanar till kreativitet och att se över gränserna. 

Modellen är ett verktyg för att hjälpa till vid en organisationell uppstrukturering, 
detta för att kunna ställa en diagnos över hur god organisationens förmåga att 
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överleva i den omgivning där den verkar är. Med andra ord en diagnos över hur 
livskraftigt det utvalda systemet är. VSM bygger på principen om rekursion vilket 
innebär att samma struktur återkommer fast på olika nivåer i organisationen. 
Beroende på vilken nivå som man valt att studera, kan människorna anta olika roller. 
En lärare kan i ett klassrum inneha rollen som system fem det vill säga management 
och i detta fall skulle eleverna då vara system ett. Om läraren istället är inne på 
rektorns kontor kommer läraren att vara det operationella systemet system ett och 
rektorn skulle då erhålla titeln management. Detta exempel beskriver hur läraren i 
detta fall antar olika roller beroende på vilken rekursion denna befinner sig i. 

3.4 Likheter mellan Tektologi och VSM 
Vid en närmare studie upptäcker man många likheter mellan Bogdanovs tektologi 
och Beers VSM. Vi har i tabell 1 lyft fram några av de tydligaste exemplen. 
 
 Tektologi VSM 
1 Ingression/konjunktion Attenuators – amplifiers 
2 Dynamisk jämvikt Homeostasis 
3 Assimilering Input 
4 Desassimilering Output 
5 Komplex System ett 
6 Element Delsystem 
Tabell 1 
 
1. Detta är i både tektologi och VSM begrepp som handlar om det sätt olika typer av 
information passerar mellan de olika delsystemen i organisationen. I VSM finns det 
dock fasta kanaler mellan varje delsystem. I tektologi är de mer dynamiska, det vill 
säga det är inte på förhand bestämt hur olika ingressiva element konjugerar med 
varandra. Dock saknar vi i tektologin en konkret diskussion om hur man 
handgripligen skall gå till väga för att för att helt utnyttja konceptet. I VSM är det 
bättre disponerat och det framgår tydligt vad nyttan med dessa är, poängteras bör 
att det enligt författaren är väldigt svårt att använda i modelleringsarbete. 
 
2. I tektologin beskrivs dynamisk jämvikt som en inre balans mellan assimilation och 
desassimilation. Dynamisk jämvikt är i klarspråk bevarande av tillståndet i ett 
komplex. I VSM benämns detta begrepp med homeostasis, detta är det tillstånd som 
i VSM uppnås när alla systemen är funktionella och har uppnått en inre balans, som 
leder till att de kan överleva. 
 
3 och 4. Uttrycket assimilering i tektologin har som motsvarighet i VSM uttrycket 
input. Desassimilering i tektologin har sin motsvarighet i uttrycket output. 
Assimilering och desassimilering i tektologin är det utbyte som en organism eller 
organisation har med sin omgivning, för att upprätthålla den dynamiska jämvikten. 
Förluster i exempelvis energi, genom desassimilering, kompenseras med assimilering 
av ny energi, och så vidare. Input och output i VSM är på samma sätt det utbyte 
som ett system har med sin omgivning. Dock har input och output inte lika stor 
direkt betydelse i VSM för homeostasis, som assimilering och desassimilering har för 
den dynamiska jämvikten i tektologin. 
 
5. Precis som komplexet i tektologin är den grundläggande byggstenen i 
beskrivningen av ett system, så är det i andemening och princip samma sak som 
system ett i VSM. Grundprincipen i VSM är att system ett alltid är ett livskraftigt 
system i sig självt (Beer, 1984).  
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6. Element i tektologin är de delar som komplexet består av. Även om Bogdanov inte 
använder uttryck som rekursion så är det just på det sättet det fungerar. Elementen 
är delar av Komplexen, men är även i sig själva egna komplex. Motvarigheten till 
detta är delsystemen i VSM som bara är rekursioner med exakt samma struktur som 
de system de är delar av. Beer använder samma begrepp som Bogdanov när han 
beskriver den grundläggande strukturen i hans rekursiva modell: ”Det första 
delsystemet av vilket livskraftigt system som helst består kortfattat av de element 
som skapar det. Dessa element är i sig själva livskraftiga system.” (Beer, 1984, Sid 
22) 

3.5 Modellering med tektologi 

Alexander Bogdanovs Tektologi har aldrig varit något annat än en metateori. Det 
finns inga systemteorier eller utvecklingsmodeller till vår kännedom som baserar sig 
på tektologi. Vi har därför designat en egen metod för modellering som baserar sig 
på koncepten främst från de formulerande mekanismerna. Vi har valt att kalla den 
för Tektology System Model-TP, som förkortas TSM-TP. Vid utveckling av metoden 
har vi haft stor hjälp av vår tidigare erfarenhet av utvecklingsmodeller och 
beskrivningsspråk. Arbetssättet var efter det iterativa arbetssättet prototyping. 
Målsättningen var att få med alla nyckelkoncept från tektologin i den slutliga 
modellen.  

Arbetet började med att kretsa runt Bogdanovs komplex av aktivitet-motstånd. Vi 
har sedan vandrat igenom den iterativa livscykelmodellen, och för varje iteration la 
vi till eller tog bort ett koncept. Det krävdes mycket brainstorming och många 
försök. Modellen som växte fram diskuterades, och sedan antingen förkastades den, 
eller godkändes. Då gick vi tillbaka och la till ytterligare ett koncept. De rekursiva 
strukturerna med element och komplex satte nästan ihop sig själva. Man får en 
ganska tydlig bild av hur Bogdanov tänkt av att läsa boken. Det som var svårast att 
representera i modellen från Bogdanovs teori var de reglerande mekanismerna med 
det konservativa och progressiva urvalet.  

3.5.1 Tektology System Model-TP 

Man utgår med att identifiera systemet, eller komplexet som det heter i Tektologi. I 
princip innebär detta att man definierar systemgränserna. Det kan dock vara svårt 
att avgränsa sig. I vår modell identifieras systemgränsen genom de ansvarsområden 
komplexen har och de som är ansvariga för verksamheten. Man går sedan vidare 
med att identifiera element i komplexet. Element är kort för ”element av aktivitet-
motstånd”. Varje aktivitet bör föregås av ett motstånd, och av den anledningen 
identifierade vi först ett motstånd systemet i fråga stöter på, och sedan den aktivitet 
systemet utför för att överkomma motståndet. För att kunna göra identifieringen av 
aktivitet-motstånd måste dock komplexet först tilldelas en ansvarig, en 
initiativtagare. Det är denna initiativtagare som från början har identifierat de 
motstånd som finns och initierat de aktiviteter som finns för att överkomma 
motstånden. 

Identifieringen av aktivitet-motstånd utförs med hjälp av brainstorming. 
Brainstorming är en metod som är mycket välkänd, den utmynnar i ett snabbt 
genererande och systematiserande av en stor mängd idéer med en given fråga eller 
problemställning. I korta drag består den av tre steg: att samla ihop en grupp 
människor, att generera idéer utan kritik eller analys och tillslut systematisera 
resultatet för att göra det tillgängligt för fortsatt användning (Löwgren & Stolterman, 
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1998, Sid 111). Slutresultatet av en lyckad brainstorming, det vill säga en 
strukturerad mängd av idéer, innebär oftast att man upptäcker nya sätt att attackera 
det problem man utgick ifrån. Här skulle man även kunna använda sig av alternativ 
till brainstorming som exempelvis de sex tänkarmössorna, metoden syftar till att ta 
fram olika perspektiv eller förhållningssätt som behövs vid idé generering. 

Vid brainstormandet tar man fram alla tänkbara motstånd, och även alla tänkbara 
aktiviteter. Motstånden identifieras urskiljningslöst, det vill säga utan någon hänsyn 
till huruvida de går att göra något åt eller leva upp till. Allt för att inte utesluta 
något. I denna fas är det inte aktuellt att ännu göra sådana värderingar. Motstånden 
och aktiviteterna revideras sedan. En del kanske tas bort, vissa sållas ut eller slås 
ihop med andra, och sedan försöker man para ihop motstånd och aktiviteter. 
Resultatet blir ett flertal element som består av noll, ett eller flera motstånd, samt 
noll, en eller flera aktiviteter. Alla aktiviteter som identifieras bör rimligtvis befinna 
sig innanför systemgränsen, men de motstånd man kan identifiera är lite unika av 
den anledningen att de inte behöver befinna sig innanför systemgränsen. Allting som 
påverkar ett komplex på ett eller annat sätt kan identifieras som ett motstånd, ofta 
är det så att motstånd kommer utifrån komplexet. Elementen är lite svåra att sätta 
namn på, och därför numreras de istället för att kunna särskiljas från varandra. 

I TSM-TP modellerar man en organisation uppifrån och ned. Detta innebär att man 
utgår från de högsta strategiska besluten som element och utifrån dessa arbetar 
man sig sedan nedåt genom organisationen. Elementen i sig är rekursiva på samma 
sätt som systemen i VSM. Går man ned en nivå och tittar på ett enskilt element så 
förvandlas det aktuella elementet till ett eget komplex som även det består av 
element med aktiviteter och motstånd. Element som har ett motstånd men saknar 
aktivitet, eller aktivitet men inget motstånd kan identifieras som särskilda 
problemområden. I det första fallet handlar det om en situation där du har ett 
problem som inte blivit uppmärksammat, eller där ingenting görs för att åtgärda det. 
I det senare fallet kan det handla om gamla rutiner som blivit överflödiga men 
fortfarande utförs av gammal vana, eftersom det inte uppmärksammats att de blivit 
förlegade och inte fyller något syfte längre. 

Varje element i ett komplex är på nästa rekursiva nivå egna komplex som innehåller 
egna aktiviteter-motstånd. På samma sätt har de en egen initiativtagare. Bogdanov 
talar om organiserade, desorganiserade och neutrala komplex. I vår modell är det 
initiativtagaren som är avgörande för vad som är vad. Ett organiserat komplex är ett 
där initiativtagaren finns på samma rekursiva nivå, det vill säga har en aktiv roll i 
komplexet. Ett neutralt komplex är ett komplex där initiativtagaren finns på en högre 
rekursiv nivå och inte aktivt deltar i de aktiviteter som utförs i komplexet. Ett 
desorganiserat komplex är ett som helt saknar initiativtagare. Sådana komplex 
saknas i en studie av en organisation såsom ett företag. 

Ett komplex och dess element kan på ett ganska enkelt sätt illustreras genom att 
göra upp en tabell. Förslagsvis med två kolumner där aktiviteter listas på ena sidan 
och motstånd på andra. Varje element tilldelas sedan ett nummer och dessa används 
för att hänvisa till elementen, exempelvis i en noggrannare beskrivning av modellen. 
Komplexet i sig självt får även det ett nummer och vid beskrivning av varje komplex 
anger man vem som är initiativtagare. 

Vi kommer nu in på begreppen konjunktion, ingression och desingression. Den 
centrala och primära aktiviteten som går ut på att föra ihop två objekt eller komplex 
är det som Bogdanov benämner ”konjunktion”. Ingression är det klister som fogar 
samman två objekt eller element dvs. den interaktion elementen emellan som länkar 
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ihop dem med varandra. Detta kan jämställas i viss mån med det som Stafford Beer 
i sin viable system modell benämner som attenuators och amplifiers. I modelleringen 
enligt tektologi är alla element ingressiva på något sätt. Med detta menas att varje 
element konjugerar, eller interagerar med något annat element. Dessa konjunktioner 
kan illustreras antingen i en konjunktionstabell, där man skriver element för element 
vilka som konjugerar med varandra, eller genom att man helt enkelt drar pilar 
mellan de olika elementen. Om man har identifierat något element som inte är 
ingressivt, dvs. det interagerar inte med något annat element så hade man behövt 
fundera allvarligt över vad det elementet har i komplexet att göra. 

Ledning i organisationen representeras av de delar där Bogdanov talar om dynamisk 
jämvikt och progressivt urval. Mekanismerna som styr detta, bland annat 
assimilering och desassimilering är dock ganska abstrakt beskrivna och därför väldigt 
svåra att modellera på ett konkret sätt. Ansvaret för att upprätthålla den dynamiska 
jämvikten och kompensera för det konservativa urvalet hamnar således på 
initiativtagaren för det aktuella komplexet. Vad det handlar om är en medvetenhet 
och lyhördhet för att identifiera nya motstånd eller revidera och reglera de 
existerande. 

3.5.2 Kommentarer till TSM-TP 

Bogdanovs tektologi ger inte mycket råd när det gäller att identifiera olika element i 
ett aktuellt komplex. Inte heller tips för att finna motstånd eller överhuvudtaget 
vägledning när det gäller att modellera med tektologi. Hans arbete är helt enkelt en 
metateori, till för att väcka ett nytt tankesätt hos läsaren. Detta har lett till att vi i 
metoden har valt eller konstruerat alla tillvägagångssätt själva, med vår tidigare 
erfarenhet av systemering och modellering i ryggen. Vi vill alltså förtydliga att teorin 
kommer helt från Bogdanov, men tillvägagångssättet är helt våran egen 
konstruktion, byggd med mycket kreativitet och en gnutta inspiration av andra 
modeller och metoder vi har utbildning på. 
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4. Empiri  
I detta avsnitt av uppsatsen kommer vi först att presentera organisationen vi 
modellerat med VSM och TSM-TP, och därefter kommer vi i tur och ordning att 
beskriva de båda modelleringarna. Organisationen är Sexans taxi och är i denna 
uppsats sekundärdata. 

4.1 Sexans taxi 

Sexans taxi är ett företag vi i ett tidigare case (Haglund, Palmred och Thorsén, 2002) 
har modellerat med hjälp av VSM. Eftersom den empiriska studien är ett år gammal 
är den idag lite inaktuell. Vissa förändringar har skett i Sexans taxis organisation. Vi 
kommer dock att redovisa och modellera organisationen så som den såg ut när 
studien gjordes, för att vi sedan ska kunna göra en rättvis jämförelse mellan VSM 
och TSM-TP. 

Informationsinsamlingen utfördes genom strukturerade personliga intervjuer med 
Tony Havo, styrelseordförande på Sexans taxi, samt Pernilla Marklund, administrativ 
chef på Sexan. Intervjuerna utfördes vid tre timslånga tillfällen på Sexans växel och 
förbereddes genom att vi diskuterade vilken information vi behövde få, och utifrån 
den informationen förberedde vi vilka frågor vi behövde ställa. Tre personer samt 
den vi valt att intervjua medverkade vid intervjuerna, och de spelades även in på 
bandspelare.  

Vi hade vid telefonsamtal fått hänvisning till företaget Holmedal, som levererat 
Sexans taxis trafikdirigeringssystem, vilket vi noggrant läste in oss på för att vara 
förberedda med en bättre bild av verksamheten inför intervjuerna.  

Senare sammanställdes även en enkät som gick ut till femton slumpvis utvalda 
transportörer, chaufförer eller telefonister. Enkäten gick främst ut på att ta reda på 
vilket missnöje som existerade med Sexans taxis organisation och rutiner, men även 
vad som ansågs fungera bra. 

4.1.1 Organisation 

Sexans taxi är ett taxiföretag som är verksamt i Luleå kommun med omnejd. 
Företaget bildades 1991. De är ett av de två största taxibolagen i Luleå, och utför ca 
143 000 körningar per år. Omsättningen ligger på ca 12 miljoner kronor per år. 
Verksamheten omfattar 24 bilar som ägs av 19 olika transportörer. Organisationen 
de har är aktiebolag där aktieägarna utser styrelsen vid en bolagsstämma. 

Fjorton människor äger tillsammans alla aktier i Sexan. Det är aktieägarna som 
beslutar om vilka som skall sitta i styrelsen och som ger dem makten att ta besluten 
som gäller företagets framtid. Varje år hålls en bolagsstämma då det gångna året 
redovisas och en ny styrelse utses. 

Styrelsen består av sju personer. Tre av dessa är utomstående och har inget utöver 
styrelseuppdragen med Sexan att göra. De tre består av en medlem från Däckias 
styrelse, en redovisningsassistent samt en person som tidigare varit engagerad i 
Sexan, och även suttit som ordförande i styrelsen, men deltar nu enbart som 
ledamot. Anledningen till att man valt att ha med dessa personer i styrelsen är att de 
är utomstående, man hoppas att detta skall leda till att de skall ha möjligheten att 
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kunna fatta beslut som är opartiska och som gagnar företaget i det långa loppet. 
Man är annars rädd att de övriga i styrelsen som är transportörer inte kommer att 
kunna ta de avgörande besluten som säkrar överlevnad på längre sikt. Man menar 
att de har en tendens att tänka på sin egen ekonomiska situation och hur de aktuella 
besluten kommer att påverka denna. De ser inte till hur beslutet kommer att 
påverka företaget i det stora hela och kanske den långsiktiga vinsten som kommer 
att gagna även dem själv som egna företagare. 

Sexans taxi har tidigare haft en VD, som just nu på prov är tjänstledig året ut. 
Diskussion har uppstått om huruvida man behöver ha en VD på företaget och därför 
har nu styrelsen ihop med den administrativa chefen övertagit VD:ns arbetsuppgifter 
tills vidare. 

Den administrativa chefen på Sexans taxi sitter i den nuvarande organisationen lite 
som ”spindeln i nätet”. Hon sitter med på de flesta möten och är den person som all 
information går genom, hon säger själv att det finns inte mycket som händer inom 
företaget som hon inte har kännedom om. Det är hon som erhåller alla de idéer och 
förslag som genereras längre ner i organisationen och som hon sedan tar upp med 
styrelseordföranden för ett eventuellt genomförande. Den administrativa chefen är 
personen som i mångt och mycket är den som har bestämmande makt i företaget då 
det gäller den vardagliga verksamheten och de mindre beslut som dyker upp 
dagligen och kräver ett snabbt beslut. 

De nämnder och kommittéer som existerar inom Sexan är Disciplinnämnden, 
Trafikkommittén och Schemagruppen. Dessa organ existerar för att hålla ordning och 
reda i organisationen, de kontrollerar och förebygger eventuella oegentligheter som 
kan uppkomma. Man bedömer fallen var för sig och i de situationer det anses 
nödvändigt så vidtar man åtgärder i form av disciplinåtgärder. Schemagruppen är 
det organ som beslutar om arbetsgången, vilka bilar som skall vara ute vilka tider 
och gör en jämn arbetsfördelning mellan de olika transportörerna så ingen erhåller 
längre körtid än någon annan. 

Beställningscentralen är hjärtat i verksamheten. När en kund ringer för att beställa 
en taxi är det här han/hon hamnar. Telefonisten letar sedan rätt på närmaste lediga 
bil över radion och skickar via trafikdirigeringssystemet körningen till bilen. 
Telefonisten är chef över alla bilar under ett pass, det beställningscentralen säger 
gäller. 

Transportörerna är de egna företagarna i organisationen och som alla ligger under 
det stora företaget Sexans Taxi samt har i sin ägo minst en bil. Transportörerna 
ansvarar själva för att deras bil är ute de pass som den tilldelats samt att skaffa 
chaufför till de tider han själv inte vill köra bilen. Transportören är den som 
gentemot disciplinnämnden står till svars för det opassande beteende som en 
chaufför eventuellt uppvisar, exempelvis att chauffören är otrevlig, kör för fort, 
bryter lagen eller inte har den korrekta klädseln och som sedan har rapporterats in. 

Chauffören är den person som sitter i bilen, han är skyldig att följa Sexans taxis 
policys i form av klädsel, uppförande och så vidare, men är i övrigt inte ansvarig 
gentemot Sexan utan mot den transportör han är anställd av. 

Övriga anställda är exempelvis växeloperatörer som sköter växeln och viss personal 
som projektanställs vid behov av extern arbetskraft.  
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4.2 Sexans taxi enligt VSM 
Det tidigare caset resulterade i tre olika modeller över Sexans taxi med marginella 
variationer. Vi har valt ut den av dessa modeller vi tyckte stämde bäst och ska 
använda den för att kontrastera mot modelleringen med TSM-TP. Vi ska nu redogöra 
för hur modellen såg ut. Den är uppbyggd i två rekursionsnivåer. Illustrationerna till 
de modeller som följer använder förkortningar. Förklaringar till dessa finns i bilaga 2. 

4.2.1 Rekursion 1 

Denna hittar man illustrerad i bilaga 3. I den första nivån som är den del av 
organisationen var produkten av systemet skapas, ligger både bilar och 
beställningscentral som system ett. Det kan motiveras som ganska självklart om 
man ser på system ett som den del av systemet som utför den vardagliga 
verksamheten. Detta beskrivs närmare i beskrivningen av nästa rekursion. System 
två som har till uppgift att upprätthålla balansen mellan system ett och 
metasystemet ser vi som schemat, schemat reglerar när det ska finnas bilar ute men 
även hur beställningscentralen ska vara bemannad. 

System tre som står för den sporadiska kontrollen och övervakningen inom 
organisationen ser vi bestå av den administrativa chefen, som har det mest 
vardagliga ansvaret gentemot beställningscentralen och chaufförerna. System fyra är 
åter igen den administrativa chefen, som har stort ansvar när det gäller först och 
främst ekonomi, men även marknadsföring och planering av exempelvis kommande 
kampanjer. Mycket av detta sker i samarbete med styrelsen som också har en 
självklar plats i system fyra, system fyra som har till uppgift att planera och värna 
om organisationens framtid. De flesta beslut som tas här sker med någon form av 
förankring till den omgivande marknaden. Så även för schemagruppen, som förutom 
sin givna plats som system två även hamnar i system fyra. Detta för att de alltid 
befinner sig ett par månader framåt och ska förutse det behov av bilar finns då. Då 
kommer vi till system fem, som har till uppgift att hålla balansen mellan system tre 
och system fyra samt vara den som bestämmer över hela organisationen. Här 
hamnar styrelsen ensam. Det är styrelsen som utser de flesta andra tjänster som 
finns i metasystemet (exempelvis nämnder) och det är styrelsen man slutligen kan 
gå till med klagomål. Det kan diskuteras huruvida aktieägarna borde finnas i system 
fem, men den enda makt de egentligen utövar över företaget är att de utser 
styrelsen, och de borde därför hamna på nästa högre rekursionsnivå.  

4.2.2 Rekursion 2 

Denna rekursion är illustrerad i bilaga 4. I denna rekursion finns bil med chaufför 
som system ett, och även telefonisten som system ett, telefonisten skiljs från 
beställningscentralen även om det nästan alltid är samma person i båda 
befattningar. Dessa två system ett har omgivningar som i princip är identiska.  

Här kan diskuteras huruvida varje enskild bil existerar som ett system ett i denna 
rekursion, vilket i så fall skulle ge tjugofem olika system ett. Alternativet är att de 
enskilda bilarna ligger ytterligare en rekursionsnivå ned. 

System tre är beställningscentralen. Beställningscentralen styr den dagliga 
verksamheten och fördelar arbetet enligt gällande direktiv. System två är 
trafikdirigeringssystemet, som håller reda på alla bokningar och körningar, 
radiodisciplinen som underlättar kommunikationen mellan chaufförerna och 
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beställningscentralen, samt trafikkommittén, som har en granskande och reglerande 
funktion för att se till att alla bestämmelser följs. Skulle något inträffa som 
trafikkommittén anser behöver åtgärdas, så går ärendet till disciplinnämnden, som 
finns i system tre. Lokalt system två för chaufförerna är radiodisciplinen och 
taxametern. Lokalt system två för telefonisten är trafikdirigeringssystemet. 

I system fyra ligger beställningscentralen ensam, och även i system fem. Detta kan 
vara förvånande men faktum är att i den vardagliga verksamheten är det 
beställningscentralen som har sista ordet i allt. Företeelser som kvalificerar BC för 
system fyra är viss planering och framförhållning som sker, bland annat då man 
sambokar beställningar eller när man planerar om det kommer att behövas jourbilar 
och så vidare. Att lägga beställningscentralen i system fem kan kännas lite märkligt, 
men trots allt så stämmer det väldigt bra in på Beers beskrivning av system fem, 
”The buck stops here” (Beer, 1985, Sid 125). I den vardagliga verksamheten är det 
beställningscentralen som har det slutgiltiga ordet. Även beskrivningen av algedonic 
(Beer, 1985, Sid 134) stämmer bra in. Om det är något som man behöver larma om, 
något som absolut går fel eller något helt oförutsett som inträffar, då är det 
beställningscentralen man larmar. Det är helt enkelt så att i den vardagliga 
verksamheten så är beställningscentralen enväldig. Är det något som uppfattas som 
fel, då korrigeras det efteråt, och uppifrån i rekursionsstrukturen. 

Den här modellen påvisar ett intimt förhållande mellan beställningscentral och 
taxibilar. Beställningscentralens roll i den dagliga verksamheten blir tydliggjord på 
ett explicit sätt. Även telefonistens roll som underordnad beställningscentralen blir 
tydlig här. Hela den dagliga verksamheten blir väldigt korrekt återgiven med den här 
strukturen. Nackdelen med den här modellen är dock att övriga verksamheten är till 
viss del missvisande. Om man tittar på rekursionsnivå ett så säger den att all 
kommunikation chaufförerna har med övriga organisationen går genom 
beställningscentralen, och så är inte fallet. Så fort en bil inte har ett pass så agerar 
den helt oberoende av beställningscentralen gentemot övriga Sexans taxi. 
Chaufförerna har ju till exempel ett direkt redovisningsansvar gentemot den 
administrativa chefen som inte på något sätt förmedlas via beställningscentralen. 
Även beslut som tas på styrelsemöten och liknande kan ju påverka chaufförer 
oberoende av beställningscentralens inverkan, och tvärt om. 

4.3 Sexans taxi enligt TSM-TP 
 
När vi har modellerat efter TSM-TP har vi helt och hållet utgått från tektologin. 
Resultatet kan ses i bilaga 5. Illustrationen är ganska enkel, men ett utkast till hur 
en modellering i TSM-TP kan tydliggöras. I bilagan finns komplex nummer 1, men 
även en andra rekursionsnivå i form av komplex 3 och 6 illustrerade. 

4.3.1 Komplex 1 
Vi började med att definiera komplex nummer 1, som också innebär systemgränsen. 
Komplex 1 motsvarar helt enkelt Sexans taxi, och vi valde att sätta styrelsen som 
initiativtagare. Det kan argumenteras att aktieägare skulle sitta här men vi ansåg att 
aktieägarna utser styrelsen för att ta besluten och därför känns det mer rätt att 
styrelsen sitter som initiativtagare till de aktiviteter som pågår i komplex 1. Komplex 
1 är ett organiserat teoretisk-materiellt komplex. Organiserat eftersom 
initiativtagaren sitter på samma rekursiva nivå och teoretisk-materiellt eftersom det 
handlar om en organisation. 
Efter att vi hade identifierat komplexet och dess initiativtagare började vi med 
brainstorming för att få fram motstånd och aktiviteter. Utan att ta med de minsta 
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och mest elementära företeelser vi kom fram med så kom vi ganska fort fram ett 
trettiotal aktiviteter och motstånd. Vi reviderade dessa, på så sätt att vi parade ihop 
de motstånd som liknade varandra eller kunde anses höra ihop. Efter det parade vi 
ihop motstånd och aktiviteter till element enligt principen ”Vilken aktivitet utförs för 
att kompensera för det här motståndet?”. Detta gav en ganska jämn fördelning och 
till slut hade vi bara ett element som hade motstånd men saknade aktivitet. 
Elementen som faller under komplex 1 kommer nu att listas i tur och ordning ihop 
med en motivering. Under varje element skrivs även ut vilka element som 
konjugerar. 
 
Element 2: Motståndet är kunder som av olika anledningar vill kontakta Sexans taxi. 
Detta handlar oftast om att beställa en taxi men kan även handla om frågor eller 
klagomål osv. Den aktivitet vi identifierade för detta motstånd var att sätta en 
telefonist i tjänst. Detta element konjugerar med element 5 och 10. 
 
Element 3: Det elementära motståndet för taxibolaget: kunder som vill bli skjutsade 
till olika platser. Aktiviteten som överkommer detta motstånd är givetvis att sätta 
taxibilar i trafik. Bilarna är ganska centrala för verksamheten och detta element 
konjugerar därför med nästan alla andra i komplex 1. Element 3 konjugerar med 
element 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10. 
 
Element 4: Motståndet är problemet med att kunna ha en enhetlig prissättning. Två 
aktiviteter neutraliserar detta. Det ena är systemet med fasta priser på fasta 
sträckor som Sexans taxi använder, och det andra är taxametersystemet. Element 4 
konjugerar med element 3. 
 
Element 5: Detta element innehåller tre primära motstånd. Det första är att 
körningarna måste fördelas rättvist mellan bilarna. Det andra är att det blir dålig 
lönsamhet för bilarna om det är för långa obetalda framkörningar, det vill säga bilar 
skickas fram och tillbaka tvärs över stan för att hämta en kund. Det tredje 
motståndet är att kunderna vill ha sina bilar så snabbt som möjligt. Den aktivitet 
som löser dessa problem är att man implementerat en sambandscentral som delar ut 
körningar efter zonindelning enligt fasta regler. Detta innebär att staden delas in i 
zoner och varje zon har en hållplats. Vid denna hållplats köar taxibilarna och när en 
körning inkommer som går från zonen så får den som står först i kön körningen. 
Element 5 konjugerar med element 2, 3 och 9. 
 
Element 6: Motståndet i element sex innebär att folk har olika typer av dålig eller 
ingen kännedom om bolaget. Den aktivitet som kompenserar detta är 
marknadsföring. Element 6 konjugerar med element 3. 

Element 7: Detta element saknar aktivitet och innehåller alltså bara motstånd. 
Motståndet är konkurrens från andra företag. Detta inkluderar andra taxibolag men 
även bussföretag och liknande. Aktiviteter som kompenserar för detta skulle kunna 
vara exempelvis klippkort, där man bjuder på var tionde resa eller liknande, något 
som existerar i olika former på andra bolag. Ingen sådan aktivitet har dock 
identifierats på Sexans taxi.  Element 7 konjugerar med element 3. 

Element 8: Motståndet i detta element består av att alla bilar inom företaget har ett 
eget vinstintresse. Därför kan det vara så att det ibland är för mycket bilar i trafik för 
att alla vill tjäna pengar, eller så kan det vara för lite bilar i trafik för att det är dålig 
lönsamhet vid en viss tidpunkt. Aktivitet som kompenserar för detta är det schema 
som görs upp för när bilarna ska vara i trafik. Element 8 konjugerar med element 3. 
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Element 9: Det motstånd vi identifierat här är problemet med att bilarna och 
taxicentralen behöver möjlighet att ha ständig kommunikation. Den aktivitet som 
löser detta problem är radiosystemet som används. Element 9 konjugerar med 
element 3 och 5. 

Element 10: Motståndet är klagomål som kommer in från kunder och som på något 
sätt behövs åtgärdas för att händelsen inte ska inträffa igen. Aktiviteten som finns 
för detta är disciplinåtgärder. Element 10 konjugerar med element 2 och 3. 

4.3.2 Element 3 som komplex 

Vad som nu händer är att vi vandrar ned ett steg i hierarkin och tittar enbart på 
element nummer 3. Det blir då ett eget komplex. Till detta kan man identifiera en ny 
initiativtagare. Vi identifierar transportören som initiativtagare till detta komplex. 
Vad vi har är då ett organiserat materiellt komplex. Materiellt eftersom det hanterar 
bilarna i trafik. I detta komplex kan vi identifiera nya element med motstånd-
aktivitet. Numreringen fortsätter där den slutade i komplex 1. 

Element 11: Motståndet består i problemet för chauffören att hitta rätt. Aktiviteten 
som kompenserar detta är kartläsning och lokalkännedom. Element 11 konjugerar 
med element 12 och 15. 

Element 12: Motståndet är de kunder som existerar. Dessa kunder förväntar sig en 
viss grad av service. Aktiviteten består helt enkelt i att tillhandahålla denna service. 
Detta element konjugerar med element 11, 13 och 15. 

Element 13: Motståndet här är en bil som oundvikligen förr eller senare går sönder 
eller behöver service av olika sort. Aktiviteten består i att meka med bilen, om man 
så utför det själv, eller tecknar ett serviceavtal med en verkstad. Detta element 
konjugerar med element 12 och 14. 

Element 14: Det motstånd vi identifierat här är en ekonomi som inte sköter sig själv. 
Aktivitet som löser detta är antingen att vara sin egen revisor eller att anställa en. 
Elementet konjugerar med element 13 och 15. 

Element 15: Motståndet är att bilen behöver en chaufför. Aktivitet är att köra bilen 
själv eller att skaffa en anställd som kör bilen. Elementet konjugerar med element 
11, 12 och 14. 

4.3.3 Element 6 som komplex 

Vi går tillbaka till komplex ett och vandrar ned i hierarkin ett steg i ett annat 
element. Vi tittar på element nummer sex som är ”Folk känner inte till företaget – 
Marknadsföring”. Som komplex får detta en egen initiativtagare som är den 
administrativa chefen. Detta gör komplexet till ett organiserat teoretisk-materiellt 
komplex, precis som komplex 1. Numreringen fortsätter där den slutade i komplex 3. 

Element 16: Motståndet är att folk inte kan telefonnumret för att ringa till taxibolaget 
och beställa en bil. Aktiviteten som kompenserar för detta är att annonsera med 
reklam där företagets telefonnummer exponeras. Detta element konjugerar med 
element 17 och 18. 

 33



Element 17: Motståndet är att folk tycker det är dyrt att åka taxi. För att 
kompensera för detta inleder man aktiviteter såsom priskampanjer och andra 
erbjudanden. Elementet konjugerar med element 16 och 18. 

Element 18: Motståndet är att folk har fördomar gentemot företaget. Dessa kan vara 
att de har högre priser än vad som egentligen gäller, att de tar för lång tid på sig, 
har dålig service eller andra typer av illasinnade rykten. Aktivitet som kompenserar 
är reklam som innehåller korrekt information om företaget. Elementet konjugerar 
med element 16 och 17. 

4.3.4 Kommentarer till modellen 

Ledning i organisationen representeras av de delar där Bogdanov talar om dynamisk 
jämvikt och progressivt urval. Mekanismerna som styr detta, bland annat 
assimilering och desassimilering är dock ganska abstrakt beskrivna och därför väldigt 
svåra att modellera på ett konkret sätt. Ansvaret för att upprätthålla den dynamiska 
jämvikten och kompensera för det konservativa urvalet hamnar således på 
initiativtagaren för det aktuella komplexet. Vad det handlar om är en medvetenhet 
och lyhördhet för att identifiera nya motstånd eller revidera och reglera de 
existerande. 

Vi har valt att inte modellera alla element som komplex utan bara några utvalda. 
Detta eftersom syftet inte är att skapa en komplett bild av företaget, utan att 
illustrera hur modellen fungerar. Skulle hela organisationen modelleras hade vi i tur 
och ordning beskrivit element två och tre som komplex och så vidare, och 
numreringen hade följt därefter. Notera dock i modellen hur numreringen är unik. 
Varje siffra förekommer bara en gång, ett element behåller samma siffra oavsett 
som man ser på det som element eller komplex. Detta underlättar när man vandrar 
genom de olika rekursiva nivåerna. 
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5. Analys  
I detta kapitel analyserar vi vårt empiriska resultat utifrån de teorier som beskrivits 
tidigare i uppsatsen. 

5.1 Allmänt 

I vår gamla case (Haglund, Palmred, Thorsén, 2002) där vi modellerade med VSM 
hade vi vissa påpekanden som gällde att VSM var för hårt uppspaltat och av den 
anledningen var otillräckligt för att ge en korrekt bild av Sexans taxi som 
organisation. 

Analysen försvåras något av att vi inte hade några tydligt identifierade problem inom 
Sexans taxi. Det hade underlättat att hitta skillnader mellan modellerna om man 
hade problem man visste att leta efter och kanske kunde se dem framträda i den ena 
modellen men inte i den andra. 

De problem vi hade vid modellering med VSM känner vi inte att vi haft när vi 
modellerat med TSM-TP. Vi hade dock vissa problem med att definiera exempelvis 
systemgräns och att visa ledningsstrukturer, men vi hade inte samma typ av 
problem som med VSM, att modellen antydde att brister existerade inom 
organisationen, som inte kunde ses som brister i verkliga livet. VSM hade vissa 
ramar organisationen var tvungen att passa inom, och om den inte gjorde det var 
den ej livskraftig. Vi fann att organisationen ej passade in som den skulle, men 
kunde för den sakens skull ändå inte hålla med om att organisationen inte skulle 
vara livskraftig. 

Vi påpekar många likheter mellan TSM-TP och VSM. Man kan fundera över om dessa 
beror på faktisk likhet eller att vi varit färgade av vår kunskap om VSM när vi 
konstruerat TSM-TP. Vi har hela tiden försökt hålla detta i medvetandet under 
analysarbetet och vid varje likhet vi hittat har vi först övervägt om den beror på 
faktisk likhet eller påverkan av tidigare kunskap. Trots allt så vill vi åter påpeka att 
all teori är tagen och anpassad från tektologin. Det är endast tillvägagångssättet som 
vi själva har konstruerat. 

5.2 TSM-TP 

Vid en översiktlig jämförelse mellan de två olika modellerna vi åstadkommit med 
VSM och TSM-TP tycks de inte vara särskilt lika varandra. TSM-TP verkar mer 
praktiskt inriktad. VSM fokuserar på funktioner medan TSM-TP koncentrerar sig på 
aktiviteter inom organisationen. Vid en närmare granskning hittar man dock många 
likheter, både i struktur och begrepp. För det första är den rekursiva strukturen i 
TSM-TP väldigt lik den i VSM. Detta skulle kunna tänkas bero på att metoden är 
konstruerad med inflytande av bland annat VSM men faktum är att denna rekursiva 
struktur går att återfinna redan i Bogdanovs ursprungliga teorier. 

Bogdanov hade inte Ashby’s law of requisite variety att tillgå när han konstruerade 
sitt arbete. Ändå finns det tydligt spår av diskussionen om variation att hitta i 
tektologin i hans diskussion om ingressiva och konjugerande element. Av denna 
anledning kan man dra många paralleller mellan ingression och konjuktion från TSM-
TP och attenuators och amplifiers i VSM. I båda fallen handlar det om 
kommunikationskanaler som är till för att överföra olika typer av information. I 
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tektologin saknas dock en konkret diskussion hur man handgripligen ska göra för att 
utnyttja koncepten. Upplägget i VSM med attenuators och amplifiers är bättre 
disponerat, och lättare att se nytta med, även om det i författarnas åsikt är väldigt 
svårt att använda i modelleringsarbete. 

Homeostasis i VSM har i princip en direkt motsvarighet i tektologi. Homeostasis är 
ett tillstånd som i VSM uppnås när alla system är funktionella och har en inre balans, 
som gör att de kan överleva. Denna definition är mer eller mindre identisk med den 
som finns för dynamisk jämvikt i tektologi. Dynamisk jämvikt innebär en inre balans 
mellan assimilering och desassimilering, det vill säga en balans mellan input och 
output. Det är häpnadsväckande hur lika dessa två koncept är utan att använda ett 
enda gemensamt uttryck i dess formuleringar. Dock saknas en konkret mekanism 
som styr upprätthållandet av balansen i tektologin, den som i VSM representeras av 
system 2, regulatory center. 

5.2.1 Fördelar med TSM-TP  

TSM-TP är en väldigt lättöversiktlig modell. Den är ganska lätt att förklara, vilket gör 
den lätt att sätta sig in i även för en lekman. Detta i sin del kan vara en stor fördel 
om man vill ha hjälp i modelleringsarbetet med att identifiera exempelvis aktiviteter-
motstånd vid den inledande brainstormingen, och vill ta hjälp av folk från 
organisationen. 

TSM-TP ger också en väldigt utförlig bild av verksamheten. En konkret bild, som är 
väldisponerad och tydlig. Det är lätt att identifiera de värdeskapande aktiviteter som 
finns i organisationen och kärnverksamheten. Fokus ligger dock på den operationella 
del som i VSM betecknas som system ett, och med lite mer diffus bild av 
metasystem och ledning. Dock fungerar modellen som TSM-TP genererar mycket väl 
för att ge en omfattande, tydlig och rik bild av organisationen. 

En fördel TSM-TP har gentemot VSM är att man förhållandevis enkelt kan identifiera 
överflödiga rutiner eller förlegade tillvägagångssätt i en organisation. Detta genom 
diskussionen man väcker genom att gå in och titta på varje aktivitet som utförs. 
Detta är något som överhuvudtaget inte framträder i VSM. 

Det faktum att TSM-TP illustrerar den operationella delen i organisationen så mycket 
tydligare än VSM kan bero på att VSM är ganska hårt styrt i sin disposition. Detta blir 
inget problem förrän organisationen inte ser ut så som VSM vill att den ska göra. 
TSM-TP ger ganska mycket frihet att anpassa modellen efter hur organisationen ser 
ut, då den bara innehåller några grundkoncept och inte några orubbliga 
bestämmelser som reglerar hur relationerna mellan systemets olika delar ska se ut. 

I tabell 1 listade vi sex exempel på likheter vi hittade mellan tektologi och VSM. 
Bland annat fann vi i båda teorierna begrepp för information som passerar mellan de 
olika delsystemen i organisationen. Fördelen med de begrepp som presenteras i 
tektologi, ingression och konjunktion, är att de är mer dynamiska. Det är inte på 
förhand bestämt hur olika ingressiva element konjugerar med varandra, och det är 
på så sätt lättare att finna en lösning som fungerar i modelleringen, jämfört med om 
man arbetar med attenuators och amplifiers i VSM. 

På samma sätt är de rekursiva strukturerna lättare att modellera i TSM-TP, än i VSM, 
då också dessa är mindre styrda och mer dynamiska i sin utformning, vilket innebär 
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att det blir lättare att anpassa modellen efter organisationen snarare än tvärtom, 
som det lätt kan bli i VSM.  

Vår upptäckt vid modellering med VSM var att problem i den vardagliga 
verksamheten var väldigt svåra att identifiera. Detta är betydligt lättare med TSM-
TP. Hela upplägget ger en bra insyn som lämpar sig väldigt bra för olika typer av 
utvärdering då hela modellen inbjuder till diskussion. Varje liten del av verksamheten 
kan enkelt lyftas ut och granskas för sig. ”Fungerar aktiviteten som den ska för att 
överkomma motståndet eller är det något som saknas?”. Problem på den 
operationella nivån är väldigt lätta att hitta. 

5.2.2 Nackdelar med TSM-TP 

TSM-TP ger som vi tidigare sagt en väldigt tydlig bild av den operationella delen av 
systemet. Nackdelen med detta blir dock att metasystemet faller i skymundan. 
Överhuvudtaget är tektologin mycket tydlig i kapitlen som behandlar de 
formulerande mekanismerna, det vill säga systemets uppbyggnad, men i kapitlet 
som gäller de reglerande mekanismerna, kommunikation, ledning och så vidare har 
Bogdanov mycket svårare att operationalisera det och göra sig förstådd. Det saknas 
mekanismer som beskriver hur jämvikt upprätthålls på ett konkret sätt, och även 
hur man håller kontroll över de olika typer av urval som finns. Ledning faller helt 
enkelt bort i Bogdanovs teori, han verkar nästan anta att organisation inte går att 
styra utan sköter sig själv efter ett givet system. Överhuvudtaget är reglerna för 
organisation i tektologi väldigt generella och säger väldigt lite om hur man gör för att 
styra organisationen. 

En vidare följd av detta är att det som i VSM benämns som attenuators och 
amplifiers blir otydliga. De motsvaras i tektologi av ingression och konjunktion. Dock 
så är de otillräckliga för att kunna illustrera kommunikation inom en organisation på 
ett sätt som ökar förståelsen. De tar exempelvis inte hänsyn till bortfall av 
information på samma sätt som det görs i fallet attenuators och amplifiers i VSM. 
Det är också otydligt vilken typ av kommunikation som förs mellan element utan det 
är enbart kopplingen de två emellan som är intressant. Jämförelsen mellan 
koncepten i tabell 1 visar att det behövs en tydligare diskussion om hur dessa 
koncept i tektologi ska användas. 

Systemgränsen är en tredje, om än lite osäker nackdel med TSM-TP. Systemgräns är 
något som är svårt att definiera utifrån tektologin. Bogdanov har förmodligen inte 
funderat över begreppet eller kanske till och med ansett att det inte riktigt behövs 
eftersom hela universum följer samma lagar för organisation. I vilket fall som helst 
är det en nackdel för TSM-TP att det är ganska diffust att definiera en systemgräns. 
Detta beror främst på att man inte kategoriserar motstånd. Alla aktiviteter ligger 
innanför systemgränserna men motstånd kan ligga både innanför och utanför 
systemgränsen och ändå påverka eller tvinga fram reaktioner från organisationen. 
Systemgränsen är även lite svår att illustrera i den modell vi har, även om man 
kanske har den klart för sig mentalt. 

Som fördelar nämns att modellen är lättöversiktlig och ger en bra översiktsbild av 
organisationen. Detta stämmer men med ett undantag. Uppdelningen av aktiviteter 
kan lätt göra att olika avdelningar inom en organisation kan få aktiviteter utspridda 
över hela modelleringen och på olika nivåer. Detta kan göra det väldigt svårt att se 
vilken hierarki som existerar i organisationen. 
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6. Resultat 
Syftet med denna uppsats var att undersöka användbarheten i Bogdanovs modell, 
samt att se om den kunde tillföra något till modernt systemtänkande, i uppsatsen 
representerat av VSM. I detta avsnitt kommer vi att presentera de generella och 
specifika slutsatser vi har dragit, för att slutligen lägga fram förslag till vidare 
forskning inom ämnet. 

6.1 Slutsatser 

Våra slutsatser efter att ha jämfört en tillämpning av tektologin med en tillämpning 
av modern systemteori är att det finns, fortfarande 80 år efter dess uppkomst, en 
hel del som tektologi kan bidra med vid ett modernt systemutvecklingsarbete. Vi 
fann att begreppen som presenteras i tektologi för att beskriva de regler som styr en 
organisation, när de tillämpades, förvisso var bristfälliga på vissa områden, men var 
väldigt starka på andra. TSM-TP var väldigt väl lämpat för att snabbt skapa en rik 
bild av organisationen och belysa de värdeskapande aktiviteter som existerar inom 
denna. Modellen är överskådlig, och lätt att förklara, samtidigt som den koncentrerar 
sig på och tydligt illustrerar de producerande delarna av organisationen. Modellen 
skulle mycket väl kunna lämpa sig att användas i inledningen av ett 
systemutvecklingsarbete då man snabbt vill komma igång och skapa sig en 
helhetsbild över organisationen, och den bidrar också med att den inbjuder till 
diskussion. 

Vid modelleringen av Sexans taxi med TSM-TP kunde man upptäcka en mängd stora 
och små problem i den vardagliga verksamheten. Det kunde handla om problem med 
kundkontakt, dålig kommunikation mellan central och bilar eller problem att hålla 
bilarna rullande. Detta var problem som det i en modellering med VSM inte togs 
någon hänsyn till eller som överhuvudtaget inte kunde identifieras. Ett annat 
problem som kunde identifieras med TSM-TP men inte med VSM var problemet med 
överflödiga eller onödiga rutiner. Detta innebär rutiner som av olika anledningar inte 
behövs längre eller skulle behöva utföras på andra sätt. 

Brister i Bogdanovs tektologi jämfört med modern systemteori hittade vi främst i 
ledarskap och illustrering av hierarki. Det som beskrivs i VSM som metasystem 
saknar i mångt och mycket riktiga motsvarigheter i tektologi eller är diffust 
beskrivet. Hierarkin i en organisation kan också bli otydlig i en tillämpning av TSM-TP 
då tektologin tittar på aktiviteter och inte på avdelningar inom en organisation. Vi 
fann det även svårt att definiera en systemgräns enbart baserat på de teorier man 
hittar i tektologi.  

Bogdanov har i många av sina teorier förekommit begrepp som det moderna 
systemtänkandet idag bygger på, såsom exempelvis variation, självreglering, 
rekursiva nivåer och kontrollsystem. Detta gör hans tektologi väldigt intressant för 
intresserade av systemvetenskap och den fungerar också bra för att ge en bredare 
förståelse för systemtänkande i allmänhet. 
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6.2 Framtida forskning 

Vi anser att ämnet vi tagit upp är mycket intressant ur ett systemvetenskapligt 
perspektiv. Våra slutsatser är dock långt ifrån definitiva. En operationalisering av 
Bogdanovs modell såsom vår TSM-TP skulle behöva testas mycket mer ingående, 
exempelvis på en mer omfattande empirisk undersökning eller kontrasteras 
gentemot andra systemteorier än VSM. Detta är ett arbete som vi med varm hand 
överlämnar för framtida forskning, eventuellt en D-uppsats eller varför inte 
doktorsstudier. 

 39



Referenser 
Andersen, E. S., Systemutveckling. Lund: Studentlitteratur., 1994 

Ashby, W. R., An introduction to cybernetics. New York: John Wiley & Sons, Inc., 
1957 

Backman, J., Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur., 1998 

Beer, S., Diagnosing the system for organizations. New York: John Wiley & Sons, 
Inc., 1985 

Beer, S., The Viable System Model: its provenance, development, methodology and 
pathology i Espejo, R. & Harnden, R., The Viable System Model. New York: John 
Wiley & Sons, Inc., 1990 

Biggart, J., Dudley, P. & King, F., Alexander Bogdanov and the origins of systems 
thinking in Russia. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 1998 

Bogdanov, A., Empirio-Monism. Tre volymer. Moskva 1904-1906 

Bogdanov, A., Essays in Tektology: The general science of organization, övers. Av 
George Gorelik. Andra utgåvan. Intersystems publications, 1984 

Bogdanov, A., Ocherki Organizationnoi Nauki (Uppsatser i organisationsvetenskap). 
Samara, 1921 

Bogdanov, A., Tektologia: Vseobshchaya Organizatsionnaya Nauka (Tektologi: Den 
universella organisationsvetenskapen). Moskva: Izdatelstvo A. I. Grschebina, 1922 

Bogdanov, A., Tektologia: Vseobshchaya Organizatsionnaya Nauka (Tektologi: Den 
universella organisationsvetenskapen)., Tredje utgåvan, Moskva, 1925-1929 

Bukharin, H., Historical Materialism: A System of Sociology. New York: International 
publishers, 1925 

Creswell, W. J., Qualitative inquiry and research design – choosing among five 
traditions. Thousand Oaks: SAGE publications, 1998 

Eriksson, L.T. & Wiedersheim-Paul, F., Att utreda forska och rapportera. Malmö: 
Liber AB, 1999 

Gorelik, G., Principal ideas of Bogdanov’s ”Tektology: The Universal Science of 
Organization”. General Systems, 1975 

Haglund, M., Palmred, O., Thorsén, M., Sexans vänner rapport IEI316, Luleå 
tekniska universitet, 2002 

Kline, G. L., Bogdanov, Aleksander Aleksandrovich. The Encyclopedia of Philosophy. 
New York: The Macmillan Co., and The Free Press, 1967 

 40



Kotarbinski, T., Praxiology: An Introduction to the Science of Efficient Action. New 
York: Pergamon Press, 1965 

Kotarbinski, T., Rozwoj Prakseologii (Praxiologins utveckling). Kultura i 
Spoleczenstvo, 1961 

Lenin, V. I., Materialism and Empirio-Criticism. New York: International publishers, 
1927 

Litwin, S. M., How to measure survey reliability and validity. Thousand oaks. SAGE 
publications, 1995 

Löwgren, J., & Stolterman, E., Design av informationsteknik – materialet utan 
egenskaper. Lund: Studentlitteratur, 1998 

Patel, R. & Davidsson, B., Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur, 
1994 

Setrov, M. I., Princyp Sistemnosti i Yego Osnovniye Poniatiya (Systemprincipen och 
dess grundläggande koncept). Problemy Metodologii Sistemnoho Issledovaniya 
(Problem med metodologi i systemforskning), Moskva, 1970 

von Bertalanffy, L., An outline of General System Theory. The British journal for the 
Philosophy of Science, 1950 

Weiner, N., Cybernetics. New York: Wiley, 1948 

 

 

 41



Bilaga 1, The Viable system model 
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Bilaga 2, Förklaring över förkortningar i VSM-modellerna 
S – Styrelse: 
 
AC – Administrativ chef: 
 
BC – Beställningscentral: 
 
C – Chaufför: 
 
T – Telefonist: 
 
SG – Schemagrupp: 
 
SCH – Schema: 
 
TDS – Trafikdirigeringssystem: 
 
TX – Taxameter: 
 
RD – Radiodisciplin: 
 
TK – Trafikkommitté: 
 
DN – Disciplinnämnd: 
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Bilaga 3, Sexans taxi enligt VSM, rekursionsnivå ett 
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Bilaga 4, Sexans taxi enligt VSM, rekursionsnivå två 
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Bilaga 5, Sexans taxi enligt TSM-TP 
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