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FÖRORD

If there are important systems in the world that are
c~lex without being hierarchic, they may to a con
siderab1e extent escape our observation and our under
standing.

Ishall not·try to sett le which is chieken and which
is egg: whether we are ab1e to understand the world
because it is hierarchic, or whether it appears hier
archic because those aspects or ie which are not e1ude
our understanding and observation.
(Simon, 1965, s 63)

Världen är eller synes vara hierarkisk. Genom hierarkisk
struktur skapas möjligheter att överblicka och genomskåda
komplexa förhållanden, t ex universums uppbyggnad, hjärnans
funktion eller släktskapen mellan växter eller djur. Syf
tet med detta arbete är att föreslå en forskningsmetod som
utgår från hierarkisk struktur och som kan utgöra ett
hjälpmedel för att analysera en typ av vetenskapliga pro
blem där komplexiteten är en väsentlig ingrediens och ut
gör en svårighet i analysen. Denna forskningsmetod som
kallats hierarkisk begreppsanalys, innebär att komplexitet,
uttryckt i form av begrepp, analyseras steg för steg.

Den hierarkiska begreppsanalysen kommer att beskrivas
och diskuteras praktiskt och principiellt i anslutning
till tre konkreta forskningsprojekt. Det första av dessa
gäller en grupp ingenjörers ovanliga och intressanta situa
tion med anknytningar såväl till en arbetsqivareorganisation
som till deras respektive företag. Deras situation kunde
förstås bättre efter en hierarkisk begreppsanalys av be
greppet "social funktion" och en därpå följande empirisk
undersökning av deras sociala funktion. Det andra projek
tet gäller organisationers verksamhet. Avsikten var i
detta fall att åstadkomma en helhetsbild - en modell - av
de viktigaste processerna i en organisation; generell men
ändå tillräckligt konkret i detaljerna för att de skulle
kunna observeras. Modellen avses bl a utgöra underlag för
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olika undersökningar, t ex undersökning aven organisa
tions effektivitet. Det tredje projektet gäller en kom
plex företeelse, nämligen s k sekventiellt beteende; vad
är det och hur undersöks det?

Dessa projekt illustrerar också några olika typer av
forskningssituationer där hierarkisk begreppsanalys kan ut
göra ett hjälpmedel. Den kunde t ex i en situation använ
das i samband med en litteraturgenomgång för att systema
tiskt jämföra och samordna flera författares behandling av
ett ämne. I en annan forskningssituation kunde den hier
arkiska begreppsanalysen användas som ett hjälpmedel vid
skapandet aven taxonomi (av processer i organisationer).
I en tredje situation gällde det att samordna en rad teo
rier från skilda vetenskapliga områden. I en fjärde situa
tion, slutligen, användes den hierarkiska begreppsanalysen
som utgångspunkt för datorbearbetning av ett stort antal
faktorer.

utöver det allmänna värde som kan ligga i metodutveck
ling synes vissa karakteristika hos den hierarkiska be
greppsanalysen erbjuda vissa särskilda fördelar i jämförel
se med andra metoder. Bland dessa märks möjligheterna till
kvalitativ analys, en form av analys som enligt min mening
i alltför hög grad negligerats av beteende~etenskaperna.

Inom beteendevetenskaperna tycktes datorer i stor ut
sträckning fungera som räknemaskiner för statistiska bear
betningar. Erfarenheter från t ex simulering och artifi
ciell intelligens visar att datorer också kan spela en
annan roll. Jag såg en delvis ny roll för datorn i den
datateknik som utgår från hierarkisk begreppsanalys och
som redovisas i detta arbete.

Ansatsen i detta arbete är bred. Den sträcker sig
från semantik och filosofi till logik och datateknik. So
ciologi, psykologi och organisationslära ingår i exemplen
på tillämpningar. Bland de överväganden som gjorts har
därför många gällt arbetets begränsning. Det har t ex
varit omöjligt för mig att fullständigt behandla de filoso
fiska aspekterna på hierarkisk begreppsanalys, bl a därför
att sådan analys diskuterats sedan antiken om än under
andra beteckningar. Särskilt beklagligt har det varit att
resurser inte kunnat avsättas till att behandla de psyko
logiska aspekterna på hierarkisk begreppsbildning. Andra
överväganden har gällt begränsningar i den redovisning som
härmed läggs fram. Det har t ex inte funnits utrymme för
utförliga redovisningar av de empiriska undersökningar som
används för att exemplifiera metodikens tillämpningar.
Uppsatser, rapporter samt lic-avhandlingen vilka berör den
hierarkiska begreppsanalysen finns med endast som - till
stor del icke här redovisat - bakgrundsmaterial. Kapitel
l syftar till att ändå delge läsaren en del av denna bak
grund.
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Under den tid som arbetet pågått har många personer
givit värdefulla synpunkter och andra bidrag. Professor
Gunnar WesterIund har läst och kommenterat otaliga utkast
och manuskript. Hans tålamod ~ch sinne för vetenskaplig
kvalitet har bidragit till att göra denna avhandling vä
sentligt klarare, fullständigare och kortare. Professor
Sven-Erik Sjöstrand har följt arbetet under en lång tid
och på olika sätt bidragit med värdefulla uppslag och kri
tiska kommentarer. Fil kand Sven Fränkel och fil kand Paul
Vaderlind har utfört allt programmeringsarbete i samband
med utvecklingen och användningen av CHD-programmet. Ci
vilekonomerna Peter Forsblad och Johan Eriksson har delta
git i undersökningen av löneingenjörer. Docent Peter
Docherty och civilekonom Anders Söderström ledde till stor
del arbetet med insamling av data i samband med undersök
ningen av beteendesekvenser. Ingrid Rosenvinge har skrivit
rent det slutliga manuskriptet. Många andra har också bi
dragit på olika sätt. De nämns inte här, men är inte
glömda.

Detta arbete har tillkommit som en metodstudie i sam
band med en rad forsknings- och utredningsprojekt. Finan
sieringen av dessa har skett genom bidrag från Svenska
Byggnadsindustriförbundet, Stockholms Byggmästareförening,
Svenska Väg- och Vattenbyggares Arbetsgivareförbund, Sta
tens Råd för Byggnadsforskning samt Riksrevisionsverket.
Till en övervägande del har arbetet utförts vid Ekonomiska
Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm.

Till dessa personer och organisationer vill jag fram
föra mitt varma tack.

Stockholm i december 1978

Hans Österberg
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1 EN BAKGRUND

Hierarkisk begreppsanalys, som den presenteras här, är
resultatet aven ganska lång utveckling. Denna utveckling
kommer att beskrivas i detta kapitel på två sätt. För det
första beskrivs relevanta avsnitt av den serie undersök
ningar som kan sägas ha pressat fram den hierarkiska be
greppsanalysen genom krav på nya metodlösningar. För det
andra beskrivs den idemässiga - teoretiska och praktiska 
utvecklingen från de elementära kodningsproblem som star
tade utvecklingen, till de förhållandevis sofistikerade
resonemang som ingår i den hierarkiska begreppsanalysen.

UNDERSÖKNINGAR AV BETYDELSE

I första hand har fyra undersökningar varit av betydelse
för utvecklingen av den hierarkiska begreppsanalysen.
En översikt över denna ges i tabell 1:1. Det framgår av
tabellen att undersökningarna sträckt sig över en lång pe
riod. Gemensamt för alla undersökningarna är att de gäl
ler komplexa förhållanden. Varje undersökning resulterade
i en metodutveckling. Denna metodutveckling utgjorde
basen för metodiken i den följande undersökningen.

Den första undersökningen gällde sekventiellt beteende
i !öpetag. En beteendesekvens utgörs aven serie samman
hängande men separata beteenden. Planeringsbeteende mani
festerat i nätverksdiagram utgör ett exempel i företag.
Ledarbeteende är exempel på ett annat beteende som också
kan beskrivas sekventiellt.

Intresset för ett studium av beteendesekvenser här
rörde i huvudsak ur två kädlor. En intervjuundersökning
av 112 tjänstemän vid byggföretag (WesterIund och österberg,
1964) visade på ett behov av mer ingående kunskap om tjäns
temännens vardag. En metodik för observationer på arbets
platser genom ett slags tidssampling hade tidigare utveck
lats av Wirdenius (1958) och med framgång prövats på arbets
ledare vid byggföretag (Wirdenius och Lönnsjö, 1962).
Wirdenius undersökningar gällde i första hand enstaka
(representativa) beteenden. En utvidgning av beteendestu
dierna till att omfatta serier kunde anses som en naturlig
utveckling.
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Tabell 1:1. En översikt över forskningsprojekt som ingått i utveck
lingen av den hierarkiska begreppsanalysen

Projekt Tid för datainsamling Syfte

Beteendesekvenser 1964 - 1969 Undersökning av beteendet
hos tjänstemän i ett före-
tag

Företagstaxonomi 1969 - 1972 Jämförande undersökning av
företags likheter och olik-
heter

Löneingenjörers 1969 - 1970 Undersökning aven personal-
sociala funktion grupps utveckling och upp-

gifter i ett arbetsmarknads-
system

Verksamhets- 1973 - 1974 Utveckling aven metodik
värdering för undersökning och bedöm-

ning av organisationers
effektivitet

Undersökningens uppläggning framgår av ett arbets
manuskript från 1964 (österberg, 1964a). Beteendets mål
inriktning var en betydelsefull aspekt. Den tänktes som
den sammanhållande faktorn i en sekvens. Målinriktningen
var betydelsefull för arbetets effektivitet. En person
som inte vet hur han skall bära sig åt ansågs komma att
bete sig trevande (trial-and-error) och på ett motsägel
sefullt sätt.

Ett annat syfte var att undersöka tidsfaktorns bety
delse i beteendet. Ur olika synpunkter skulle det vara
intressant att kunna konstatera om t ex vissa beteenden
hamnade i en viss ordning, fick en viss placering, t ex
först eller sist, förekom i vissa mönster, förändrades med
en viss hastighet osv. Vidare skulle vissa andra faktorer
studeras (se österberg, ibid). Bland dessa märktes arbets
uppgifter, ledarskap, beslutsfattande, kommunikation och
den fysiska omgivningen för beteendet. Ett företag under
söktes. Praktiskt taget alla tjänstemän medverkade under
den jämförelsevis långa tid (18 månader) som undersökningen
pågick. Undersökningen resulterade i en stor mängd data.

Undersökningen av beteendesekvenser var en "smal"
undersökning i den meningen att den gällde ett enda före
tag. En naturlig konsekvens blev att utvidga undersökning
en till flera företag. Denna utvidgning formades till ett
försök att skapa en företagstaxonomi.
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Ett annat skäl var att om en meningsfull företags
taxonomi kunde etableras så skulle bl a jämförelser kunna
göras mellan företagens effektivitet. Företagen skulle
kunna behandlas statistiskt. Atgärder skulle kunna in
riktas på olika typer av organisationer etc.

Detta projekt kom att omfatta ett flertal delprojekt,
utförda av författaren och andra medlemmar av EFI:s bygg
forskningsgrupp. (Se österberg, 1968a, 1969b; WesterIund,
österberg, Sjöstrand och Malmqvist, 1971; WesterIund,
österberg, Linden, Malmqvist och Sjöstrand, 1972; Sjöstrand,
1973 och Asplund, 1974.) Av betydelse i detta sammanhang
är att taxonomiprojektet stimulerade till utveckling aven
del av den hierarkiska begreppsanalysens grunddrag.

Dessa blev i sin tur av stor betydelse för en studie
av förutsättningarna för organisationers effektivitet (på
uppdrag av Riksrevisionsverket). Denna studie utmynnade
i ett förslag till ett system för undersökning av myndig
heters effektivitet, vilket kallades för Verksamhetsvärde
ring (se österberg, 1975, 1976a). Denna studie ingår i
tillämpliga delar som en fallstudie i föreliggande arbete
om hierarkisk begreppsanalys (kapitel 6).

Så är också fallet med en undersökning aven personal
grupp i byggbranschen (löneingenjörer). Sociologisk funk
tionsanalys ansågs kunna bidra till en förklaring av upp
komsten av personalgruppens något säregna utveckling och
uppgifter. Hierarkisk begreppsanalys av begreppet "social
funktion" utgjorde en stomme i denna undersökning (kapitel
5) •

~

IDEUTVECKLING

Den serie forskningsprojekt som skisserats på de föregåen
de sidorna representerar den yttre ramen för utvecklingen
av de ideer som lett fram till "hierarkisk begreppsanalys".
En översikt över denna utveckling ges i detta avsnitt.
Syftet är tvåfaldigt. Det gäller att ge en introduktion
till de följande kapitlen för att kunna ge andra forskare
en inblick i utvecklingen av ett projekt som pågått under
en så lång tid som det här är fråga om.

Den ideutveckling som skett sammanfattas schematiskt
i figur 1:1. Ideerna karakteriseras kortfattat nedan.
Det kan anmärkas att samma forskningsprojekt redovisas två
gånger; först som "beteendesekvenser" och sedan som "sek
ventiellt beteende". Detta beror på att undersökningen av
beteendesekvenser faktiskt kom att utföras i två skeden.
I det första dominerade kvantifieringsproblemen. I det
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Beteende
sekvenser

Företags
taxonomi

En personal
grupps
sociala
funktion

Organisa
tioners
verksamhet

Sekventiellt
beteende

Generaliserings-
nivå och repeti- CIID-programmet Trivialitets-
tivitet gränser

I I I

---------------------------------~-------------------------------., •

l I ~
Extension

~I IHierarkier Egenskaper och Ty,per

I I intension I
-------------------------------i--------~------------------------

lDen analytiska
paradigmen

1...--+ Kl E RARK l S K
--------------

B E G RE P P S AN A L Y S

•Indikatorer

Figur 1:1. En skiss över utvecklingen av ideer vilka ledde fram till
hierarkisk begreppsanalys. Ideerna beskrivs närmare;i
texten

andra utfördes den kvalitativa begreppsanalysen av sekven
tiellt beteende. Den sistnämnda analysen kunde i själva
verket inte utföras förrän erfarenheterna från de mellan
liggande skedena förelåg.

Generaliseringsnivå och repetitivitet. Den första
utvecklingsfasen kännetecknas av försök att finna metoder
att undersöka beteendesekvenser. I ett arbetsmanuskript
från 1964 med titeln "Beteende- och beslutssekvenser: en
teori och en teknik för ett globalt forskningsprojekt"
(österberg, 1964a) talar författaren om att välja defini
tioner av beteendesekvenser mer eller mindre generella så
att sannolikheten för att vissa beteenden (steg) kommer
att upprepas blir större eller mindre (blir mer eller mind
re repetitiva).

Några citat illustrerar tankegångarna från denna ut
vecklingsfas:
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Att ta kontakt med andra personer är ett exempel på ett
repetitivt steg. Det förekommer ofta i vardagslivet och
man kan således räkna med att det kommer att återfinnas
i många sekvenser.

Ett steg som definieras med ett. visst datum och klockslag
är självfallet ej repetitivt. Repetitivt med en sanno
likhet som ligger på gränsen till obefintlighet kommer
ett samtal att vara, som spelats in på band, där varje
ord och tonfall utgör en del av definitionen av samtalet
i fråga. Dessa senare typer av ej repetitiva eller nästan
ej repetitiva steg kan vara användbara, då det exempelvis
gäller att beskriva en utveckling eller förändring eller
karakterisera en viss tidsperiod, plats, person eller dylikt.
(Österberg, ibid., s 5)

Ett beteendes repetitivitet hänger samman med dess
generaliseringsnivå, vilket innebär att det beskrivs mer
eller mindre detaljerat:

Ett beteende steg kan exempelvis bildas av det relativt
överordnade begreppet samtal, vilket innebär en generell
beskrivning av de många aktiviteter som kan sorteras in
under denna rubrik. Varje sådan aktivitet benämnes här
dimension. En dimension kan sedan ytterligare graderas
eller specificeras. Ett samtal kan vara ordergivande och
äga rum på en arbetsplats. Ordergivningen kan vara mer
eller mindre bryskt utformad, arbetsplatsen kan specifice
ras som på kontoret, i det fria, i fjärde våningen osv.

Ett· steg kan alltså exempelvis antingen relativt generellt
beskriva ett samtal eller mindre generellt ett ordergivande
samtal, framfört i brysk ton på en arbetsplats i fjärde
våningen.

I princip begränsas detaljrikedomen i ett steg eller en
sekvens endast av det använda undersöknings instrumentet s
förmåga att urskilja detaljer.
(Österberg, ibid., s 6)

Det var nödvändigt att undersöka sekventiellt bete
ende på olika generaliseringsnivåer, därför att man i för
väg inte kunde veta något om dess repetitivitet.

Undersökningen av beteendesekvenser genomfördes enligt
nämnda principer så att beteendet studerades genom obser
vationer och intervjuer på såväl högre som lägre generali
seringsnivåer (se kapitel 8, tabellerna 8:1-8:5). Obser
vationer etc skulle därefter registreras på hålkort.
Sedan var det tänkt att undan för undan sortera dessa hål
kort på olika generaliseringsnivåer. De största kortmas
sorna (som således innehöll de mest repetitiva beteenderna)
skulle falla i de fack som motsvarade de högsta generali
seringsnivåerna. Dessa kortmassor skulle därefter igen
kunna sorteras efter närmaste lägre generaliseringsnivå.
De nya kortmassorna skulle sorteras igen etc till dess att
facken endast innehöll inga eller få kort. Då kunde be
teendet inte längre anses vara repetitivt.
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Principen var enkel. Författaren hade emellertid
förbisett komplexiteten i beteendesekvenserna. Denna var
sådan att sorteringarna, även om de genomfördes i en dator
i stället för hålkortsmaskiner, skulle ta sekler av data
tid i anspråk.

Dataprogram som endast kunde sortera på ett traditio
nellt sätt var således inte användbara. Ett flertal i ti
den utdragna kontakter med representanter för ett datafö
retag visade att det då inte heller fanns andra, i samman
hanget användbara, dataprogram tillgängliga. Valet stod
då mellan att ge upp den tilltänkta ansatsen eller att för
söka åstadkomma ett nytt mer användbart dataprogram som ut
gick från de förda resonemangen om generalitet och repeti
tivitet.

Det var bl a två problem som borde lösas för att ett
användbart dataprogram skulle kunna skapas. Det första
gällde datorns minneskapacitet. Normalt avsättes utrymme
i datorns minnesenhet för varje möjligt resultat av bear
betningarna. Antalet möjliga resultat av alla korssorte
ringarna av beteende sekvenser var emellertid astronomiskt
stort. Inte ens minneskapaciteten hos den stora dator som
kunde användas för bearbetningar var tillräcklig. Det
andra problemet gällde antalet bearbetningar, vilket måste
nedbringas.

En typ av dataprogram fanns som användes för att si
mulera intelligent beteende. Denna typ som kallades för
listprogram föreföll också användbar för att lösa proble
men i samband med beteendesekvenser.

Ett dataprogram (CHD-programmet) som kunde lösa nämn
da problem kunde så småningom utvecklas. Detta dataprogram
tillät samtidigt bearbetning aven stor mängd faktorer med
avseende på en stor mängd data. Det var inte fråga om en
statistisk bearbetning och inte heller om en vanlig s k
korssortering eftersom programmet byggde på föreställningar
om generaliseringsnivå och repetitivitet.

Denna ansats aktualiserade emellertid några frågor
av praktiskt och teoretiskt intresse vilka förutom en be
skrivning av eHO-programmet togs upp i en uppsats "Analys
med datamaskin av hierarkiskt strukturerade data"
(österberg 1969a).

En sådan fråga gällde triviaZitetsgränser. Ett citat
belyser innehållet i detta begrepp.

Struktureringen av data i hierarkier innebär att vissa klas
ser som befinner sig på hög nivå kommer att vara fyllda till
100 % eller nästan 100 %. på de lägsta nivåerna kommer där
emot att förekomma klasser som är tomma eller som innehåller
få analysenheter. Båda fallen är ointressanta eller triviala
ur forskarens synpunkt. I det första fallet har ingen ny in
formation eller annorlunda uttryckt specificering tillförts.
I det andra fallet är informationen alltför specifik. Varje
klass innehåller endast en analysenhet. Någon generalise
ring förekommer inte.
(Österberg, ibid., s 9)
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Påståendet att klasser som är tomma eller innehåller
ett fåtal analysenheter är triviala får vissa praktiska
konsekvenser i samband med eHO-programmet. Datorn kunde
programmeras till att sortera bort de alltför fåtaliga
observationerna, vilket i själva verket är en förutsätt
ning för att datorn effektivt skulle kunna bearbeta stora
material. I nämnda uppsats hävdades att den intressantaste
delen av materialet, den som på en gång medgav såväl spe
cificering som generalisering, återstod (figur 1:2).

Alltför många
är trivialt

Alltför få är
unikt och
ointressant

Hypotetiskt
intressant
beteende

Figur 1:2. Frekvensen av klassificerade beteenden ökar allt efters~

kriterierna för att ett visst beteende skall ingå ien
viss klass blir mindre strikta. Frekvensen minskar då
kriterierna blir mer strikta. Slutresultatet är i båda
fallen ointressant (Österberg, ibid., sID)

Man skulle således i princip kunna finna ett område
som innehöll intressanta data. Ett problem uppstår emel
lertid här. När och varför övergår t ex en frekvens av
observationer från att vara intressant till att bli tri
vial? Detta problem löses knappast vid detta stadium av
ideutvecklingen. Författaren hänvisar i stället till kost
nadsaspekter, till att en forskare i princip strävar efter
så specifika data som möjligt och till att han med datorns
hjälp kan pröva procentuella gränser för bortsortering.

Trivialiteten måste fattas som relativ. Det är naturligtvis
inte möjligt att ange en enda procentgräns under vilken alla
iakttagelser är triviala. Här kommer i stället en kostnads
aspekt in. Ju fler detaljer man önskar, desto fler klasser
som innehåller ett litet antal analysenheter kommer att er
hållas och desto mer maskintid kommer att förbrukas.

I avsaknad av fasta i förväg bestämda procentgränser kan
det ur forskningssynpunkt vara lönsamt att vid en första
maskinkörning utgå från att endast ett mycket snävt till
taget frekvensområde, t ex mellan 40 % och 60 % är intres
sant. En sådan körning tar ganska litet maskintid i an
språk. Därefter kan vid upprepade körningar området vidgas.
(Österberg, ibid., sID)



8

Möjligheterna att utnyttja tankegångarna kring gene
raliseringsnivå och repetitivitet tillsammans med CHD
programmet vilar på förutsättningen att data, dvs egenska
per eller begrepp, kan ordnas över och under varandra.
Problemen med ett sådant ordnande framgår av följande
citat:

En väsentlig fråga i detta sammanhang är vilka egenskaper
som skall placeras på den högre nivån och vilka som skall
placeras på den lägre nivån. I vissa fall är lösningen på
detta problem självklar. Ett exempel ger följande par av
egenskaper (Marc-Wogau, 1950):

a) röd - tegelröd
b) däggdjur - kattdjur

I andra fall förekommer inte någon sådan naturlig ordning.
Jämför exempelvis med egenskaperna

röd - rund

där kan varken röd eller rund utan vidare ställas som den
övre egenskapen. Om. det anses önskvärt att ha med båda
egenskaperna i en hierarki kan de ställas upp på något av
följande sätt:

röd - röd och rund
eller
rund - röd och rund

I det första fallet är egenskapen röd överordnad egenskapen
röd och rund tillsammans. Egenskapen att vara både röd och
rund ingår i egenskapen att vara endast röd. (Se figuren 
det prickade fältet.)

[5]
.....:....

;:.<...:,~.\;.
',': ,,0.·.. :.

(Österberg, 1969a, s 13)

röd

röd och rund

Dessa citat ger upphov till vid tillfället obesvarade
frågor, som t ex varför är det självklart att "däggdjur"
är överordnat "kattdjur" och på vilka grunder skall "röd"
överordnas "rund" och vice versa? Dessa frågor är som det
skulle visa sig nära förbundna med de frågor som uppstod
i samband med hierarkisering.

Vid detta stadium i ideutvecklingen startades det
forskningsprojekt, vilket som nämnts tidigare gällde före
tagstaxonomier. En av anledningarna till att detta pro
jekt startades vid detta stadium var att CHD-programmet
fanns utvecklat och skulle kunna användas till att inom
ramen för en företagstaxonomi jämföra olika företag med av
seende på en mängd olika faktorer.
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Detta projekt aktualiserade igen ovannämnda frågor,
vilka också kan sägas vara typiska för problemen inom klas
sifikation och taxonomi. I sökandet efter svar befanns ett
grunddrag inom taxonomierna vara att de - i princip - var
hierarkiska. Denna insikt inledde en ny fas i ideutveck-
lingen. .

Efterhand kom tänkandet kring hierarkier att spela en
allt större roll. En hierarki syntes inte endast vara ett
praktiskt sätt att ordna data utan kanske också något av
grundläggande natur i tänkandet. Innehållet i ett sådant
synsätt framgår av följance citat:

The immense scope of hierarchica1 classifi:.cation is c1ear.
It is the most powerfu1 method of c1assification used by
human brain-mind in ordering experience, observations,
entities, and information. Though yet not definitely
established as such by neuro-physio1ogy and psycho1ogy,
hierarchica1 c1assification probab1y represents the prime
mode of co-ordination or organization (i) of cortica1 pro
cesses, (ii) of their mental corre1ates, and (iii) of the
expression of these in symbolisms and languages.
(Lance1ot Law Whyte, 1969, s 4, ref i Österberg, 1971)

Law Whyte anser som framgår av citatet inte att hierar
kiskt tänkande definitivt påvisats inom nervfysiologi och
psykologi. Det förtjänar ändå att framhållas att

l. Atminstone vissa processer i hjärnan följer en hierar
kisk struktur

2. Det finns psykologiska experiment som talar för att
hierarkiskt tänkande existerar

3. Psykologiska teoribildningar som Associationism och
Gestaltpsykologi kan ~olkas med utgångspunkt från
teorier om hierarkier

4. Exempel på hierarkiskt tänkande förekommer inom många
vetenskaper.

(Diskussioner kring detta förekommer i bl a Whyte,
Wilson & Wilson ibid.i Simon, 1963; Bunge, 1961, 1967,
1969; Luria, 1970 och österberg ibid.)

Nästa steg i utvecklingsprocessen gällde det som skulle
hierarkiseras, nämligen egenskaper. Det förekommer i den
vetenskapliga litteraturen många termer med likartad använd
ning. Bland dessa märks "variabel", "variat", "trait",
"faktor" och "egenskap". En studie av användningen av
dessa termer inom beteendevetenskaperna biologi, logik och
vetenskapsteori redovisas i österberg (1971). Denna studie
syftade till att nå fram till en förståelse för begreppet
"egenskap" som en grund för hierarkisk analys och taxonomi.
Frågor om egenskaper ställdes och diskuterades som t ex:
Hur väljs egenskaper i en forsknings situation? Vilka krav
ställs på dem i fråga om observerbarhet och konstans över
tiden? m fl.

De arbeten som redovisades 1971 och 1972 innehöll som
en huvudsak en diskussion av egenskaper med utgångspunkt
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från semantisk logik. Den semantiska logiken arbetar bl a
med möjligheterna att översätta språket till symboler och
matematisk-logisk hantering av dessa. Man menar att språ
ket härigenom kan behandlas som om det hade exakt mening.

Enligt den semantiska logiken kan en egenskap (begrepp)
ha två slags mening. Det ena slaget kallas för "intension"
och utgör - förenklat uttryckt - egenskapens ideinnehåll.
Det andra kallas för "extension" och avser en egenskaps
syftning på förhållanden i verkligheten. Ett ur vissa syn
punkter icke helt tillfredsställande exempel:

Låt oss utgå ifran två egenskaper. Den ena är 'att vara
passagerare på den första resan med Mayf1ower'. Den andra
är 'att vara grundare av P1ymouth'. Dessa båda egenskaper
har helt olika intensione11 mening. Egenskaperna 'att vara
passagerare på Mayf10wer i och 'att vara grundare till
P1ymouth' gäller emellertid identiskt samma personer. (De
båda egenskaperna betecknar, för att använda ett klasslo
giskt uttryck, samma klass.) Vi säger att de båda egenska
perna har samma extensionella mening.
(Langer, 1953, refererat i Österberg, 1972, s 3:21)

Extension och intension är praktiska och betydelse
fulla för förståelsen och utvecklingen av hierarkisk ana
lys av egenskaper av bl a följande skäl. En egenskaps
hierarki anger relationer mellan egenskaper.

En egenskaps placering i en hierarki ger därför en an
visning om dess intensionella mening. Dessutom kan vid
hierarkisk bearbetning olika egenskaper kombineras med
varandra. Varje ny kombination ger ny intensionell mening.

En egenskap kan vidare beskriva en eller flera ana
lysenheter. Detta ger egenskapen extensionelI mening. En
kombination av egenskaper som beskriver analysenheter ger
egenskaperna en extensionelI mening, vilken kan skilja sig
från egenskaperna tagna en för en. ExtensionelI mening
blir härigenom relevant för den hierarkiska analysen som
bl a undersöker förekomster av analysenheter som karakte
riserar enstaka eller kombinationer av egenskaper.

om egenskaper ställs upp i en hierarki, följer deras
extension och intension vissa lagar (Buck & Hull, 1966).
Dessa förklarar bl a de s k trivialitetsgränser vilka ovan
beskrevs som tillhörande en tidigare utvecklingsfas.

De semantiskt-logiska begreppen extension och inten
sion var ett värdefullt steg i förklaringen av egenskaps
hierarkier. De var också användbara i utvecklingen av typ
begreppet och taxonomier. (Se för det senare fallet
Sjöstrand, 1973, kapitel 7.)

Typer används ofta inom beteendevetenskaperna för att
beskriva komplexa förhållanden. Detta var ett incitament
till studier av typer (se österberg ibid.) för att undersö
ka eventuella likheter mellan hierarkier av egenskaper och
typer. Sådana likheter finns också, vilket framgår av
följande citat från Church, en av de främste analytiker
na av typbegreppet. Han säger på tal om typer:
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The hierarchy of concepta of successively higher orders
arises as soon as we suppose that a concept, like anything
e1se which can be discussed at all, is capab1e of having
a name given to it. For a sense of a name of a concept is
a concept of the next higher order, and so on.
(Church, 1951, s 12, fotnot)

En typ kan beskrivas som en sammanställning av två
eller flera egenskaper som ges ett namn. Namnet svarar
mot en ny egenskap som är överordnad de ursprungliga egen
skaperna. Resultatet kan fattas som en hierarki (figur 1:3

I
Namn

1

Namn
(Egenskaper)

I
Namn

2

I
Namn

N

Figur 1:3. En "typ" kan karakteriseras som en sammanställning av två
eller flera egenskaper med ett eget namn. En typ kan
fattas som en hierarki, vilket figuren avser att illustrera

Hierarkier av detta slag bidrog till förklaringen av
en rad typbegrepp som användes inom beteendevetenskaperna,
bl a Webers idealtyp. Stinchcombes bekvämlighetstyper kan
ses som ett exempel. (Types as a convenience in talkinq
about interaction effects, Stinchcombe, 1968, s 47.) "In
tresse för politik" och "åsikten om en viss kandidat" är
egenskaper hos en undersökt population som kan ges ett
namn (figur 1:4).

Enthusiastic
supporter

I

High interest
in politics

Figur 1:4. Bekvämlighetstyp, uppfattad som en hierarki

I
Favorab1e
opinion on
candidate A

Till slut bör ytterligare ett par ideer nämnas som är
av betydelse för framför allt tillämpningen av den hierar
kiska begreppsanalysen. Den ena av dessa kommer från
Merton (1957).

Denne propagerade för den analytiska paradigmen, en
metod att på ett ordnat disciplinerat sätt analysera en
samling sammanhängande antaganden, begrepp och undersök
ningsinstrument. Den analytiska paradigmen syftar till att
ge kvalitativ analys samma stringens som den kvantitativa
analysen. Eftersom hierarkisk begreppsanalys kan sägas ha
ett liknande syfte, så var det angeläget att jämföra de
båda analysmetoderna. (Se vidare kapitel 2 och 5.) Den
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andra iden gällde problemen med att utföra observationer
med utgångspunkt från begrepp med hjälp av s k indikatorer.

I fortsättningen kommer termerna "begrepp" och "be
greppshierarki" ibland att användas parallellt med "egen
skap" och "egenskapshierarki". Skiftningen i terminologi
svarar mot en förändring av arbetsområdet till att gälla
just begreppsanalys. (Relationerna mellan "begrepp" och
"egenskap" har bl a utretts i österberg, 1971, s 3:9 ff.)



DEL I

TEORI OCH TEKNIK
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2 NÅGRA PRINCIPER FÖR HIERARKISK
BEGREPPSANALYS

En begreppshierarki utgörs av tre eller flera begrepp som
ordnats till en hierarki enligt vissa principer. En be
greppshierarki byggs upp för att tjäna vissa vetenskapliga
syften. Den kan bidra till att förklara begrepp, relatera
begrepp till varandra, vilket i sin tur kan vara ett hjälp
medel för att analysera vetenskaplig litteratur, utveckla
teorier m m. Framställningen i detta kapitel syftar till
att ge en viss vägledning i hur en begreppshierarki kan byg
gas upp och samtidigt en inblick i hur de forskningsupp
gifter lösts, vilka redovisas i den empiriska delen av
detta arbete.

INLEDANDE DEFINITIONER

Social funktion

Struktur Funktion

I
Mekanismer

><
1'1"
1'1"
11
CD

Mål

~~
H
~
11
CD

I
Påverkan

Figur 2:1. Exempel på en begreppshierarki. (Dess uppbyggnad redo
visas och motiveras i kapitelS.)
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Figur 2:1 visar ett exempel på en begreppshierarki.
En hierarki med samma omfattning och form kan tecknas sche
matiskt/symboliskt som i figur 2:2.

b
,o

II A-nivån
bl b2

I
I

I ( I l
bU b12 b2l b22 b23 B-nivån

!'1~ b,!, t
I

I r-t---l
b22l b222 b23l b232 b233 C-nivån

Figur 2:2. Exempel på en schematiskt/symboliskt tecknad begrepps
hierarki. Hierarkin har ett begynnelsebegrepp (b ). Två
begrepp är underordnade detta begrepp (bl och b2)~ vilka
i sin tur var för sig har underordnade begrepp ~bll och
b12 respektive b2l, b22 oc~ b23). De tre nivåerna (A, B
ocfi C) representerar steg 1 en analysprocess.

Linjerna i figur 2:1 och 2:2 representerar en viss be
stämd relation mellan begrepp i en hierarki. Denna rela
tion innebär att begrepp under- respektive överordnas var
andra. Ett överordnat begrepp sägs här dominera ett under
ordnat. Ett sådant dominansförhållande tecknas här symbo
liskt som (~).l En begreppshierarki som i figur 2:2 kan
därefter också beskrivas enligt följande (formel 2.1)

b >
(bl' b2) (2.1)o =

bl
> (bU' bl2) b2

> (b 2l, b22, b23)= =

b2l~ (b211, b2l2) b22 ~ (b22l, b222) b23 ~ (b23l, b232, b233)

En begreppshierarki innebär att begrepp ordnats på
olika nivåer (t ex A-, B- respektive C-nivån i figur 2:2).
En nivå motsvarar ett steg i den analysprocess som leder
till en begreppshierarki. Denna analysprocess kan gå i
två riktningar. Ett begrepp kan delas upp i två nya be
grepp, som då t ex begreppet mål i figur 2:3 delas upp i
manifesta mål och latenta mål. Eftersom begreppet "mål"
är utgångspunkt för analysprocessen och de två övriga må
len tillkommer i ett följande steg, så går analysprocessen
i detta fall uppifrån och ned.

1 Jämför Bunge (1967), s 176.
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I

~lanifesta mål

15

Latenta mål lAnalys-
processens
riktning

Figur 2:3. Exempel på en begreppsanalys, där analysen går i riktning
uppifrån och ned.

Analysprocessen går i den motsatta riktningen om fors
karen börjar med två eller flera begrepp som han för samman
till ett enda begrepp. Antag t ex att han ställs inför be
greppen "Kristendom", "Islam" och "Buddism". Dessa kan
sammanföras till begreppet "religion".

Kristendom

Religion

I
Islam Buddism r

Analys-
processens
riktning

Figur 2:4. Exempel på en begreppsanalys, där analysen går i riktning
nedifrån och upp.

Analysprocessens riktning har varit föremål för intres
se och diskussioner inom klassifikationsläran. Riktningen
"uppifrån och ned" motsvarar där s k "division". "Nedifrån
och upp" motsvaras av "klassifikation". (Cain, 1958, s 149)

En begreppshierarki karakteriseras vidare av att den
har ett begynneLsebegpepp. Detta, betecknat med symbolen
" b ", l är placerat på hierarkins översta nivå. Det utgör
ut~ångspunkten eller slutpunkten för en analys och "domi
nerar" alla andra begrepp i hierarkin. Ett begynnelsebe
grepp kan vara nyckeln till en teori, som fallet är med be
greppet "organisationers verksamhet" i kapitel 6. Det kan
vara ett komplicerat och i vetenskapliga kretsar ofta an
vänt begrepp som behöver utredas. Exempel på ett sådant
begrepp är "social funktion". Det kan också göra tjänst
som en rubrik för en forskningsuppgift, vilket kommer att
framgå av diskussionen kring begreppet "företagsbeteende"
som redovisas i kapitel 7.

En huvudfråga som också är en av de mest svårbesvarade
frågorna i samband med hierarkisk begreppsanalys, gäller
ett överordnat begrepps dominans över underordnade begrepp.
(Jämför s 14)

Ett överordnat begrepp sägs dominera två eller flera
underordnade begrepp, om det återspeglar åtminstone någon
del av ett tankeinnehåll som är gemensamt för de underord
nade begreppen.

l "o" kan läsas "origo".
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Dominans har att ~öra med ett begrepps psykologiska,
semantiska och logiska relationer till ett annat begrepp
och är en förutsättning för hierarkisk begreppsanalys, som
denna förs fram här. Den psykologiska aspekten är givet
vis den mest grundläggande. En redogörelse för hur den
mänskliga nervapparaten kan beskrivas organisera tankar
faller utanför detta arbete. Det förefaller ändå rimligt 
och faktiskt också nödvändigt - att starta diskussionen
från några elementära psykologiska utgångspunkter. Det
finns många experiment inom flera skolbildningar inom psy
kologin som kan belysa problemställningarna. Gestaltpsy
kologin innehåller flera exempel. Enklast är kanske att
hänvisa till s k associationism enligt följande exempel.

Antag att några personer ombeds att associera till
begreppen "Islam, Buddism och Kristendom". Det är troligt
att dessa begrepp kommer att väcka många associationer av
skilda slag. Det bör ändå finnas en rimlig chans till att 
bland flera andra - följande mönster bildas:

Buddism / associeras med / religion
Islam / associeras med / religion
Kristen- / associeras med / religion
dom

Exemplet visar en möjlighet att tolka begreppshierar
kin i figur 2:4. Begreppet "religion" kan sägas dominera
i den meningen att det återspeglar en del av det tanke
mässiga innehållet i begreppen "Islam", "Buddism" och
"Kristendom" •

Det är givetvis delvis otillfredsställande att disku
tera en metodik för vetenskapliga ändamål i termer av upp
levelser, eftersom det bl a inte finns några psykologiska
lagar som på ett tillräckligt preciserat sätt anger varför
och hur vissa begrepp domineras av andra. Om en begrepps
hierarki däremot byggdes upp med hjälp av strikt logik,
så skulle härmed hierarkins uppbyggnad kunna visas på ett
övertygande och klart sätt.

Det klassiska försöket att införa strikt logik i sam
band med över- och underordnande av begrepp gjordes av
Aristoteles. Detta försök har varit vägledande vid skapan
det av de stora klassifikationssystemen inom biologin.
(Se Cain, 1958 och Buck & Hull, 1966) Aristoteles utgick
från "definitionen". Denna betraktas som uppbyggd i två
led. (Jämför begreppshierarkins nivåer.) Det första le
det kallas för Genus och utgör en generell typ eller plan
för de egenskaper som en företelse har gemensamt med andra
företeelser. Det andra ledet kallas för Differentia och
utgör det specifika sätt varpå Genus verkar, tillämpbart
på en viss företeelse. (Se också Bunge, 1967, s 66.)

Genus och Differentia uttrycker tillsammans defini
tionens s k essens, vilken kan ses som den aristoteliska
logikens motsvarighet till dominans. Essensen innebär bl a

l Då det gäller ett begrepps mening, ger den logiska semantiken en
grund för förklaring. Jämför referat av Lewis och Quine, s 35.
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ett krav på ett logiskt samband mellan Genus och Differen
tia. om t ex Genus är "rödhårighet" så kan Differentia
inte vara "att ha träben". Differentia måste i stället
vara en variation på rödhårighet.

I en klassifikation sker en uppdelning av Genus på
(flera) Differentia för att karakterisera de företeelser
som skall klassificeras. Denna uppdelning kallas för
"logisk division". Den kan ske i flera steg och resulte
rar då i en hierarki på flera nivåer. I Linnes Sexual
system förekommer t ex nivåerna Genus summum, Genus inter
medium, Genus proximum, Species och Individuum.

I en klassifikation måste emellertid essensen bestäm
mas först, vilket är möjligt i de fall där kunskap "a pri
ori" är tillräcklig. Detta gäller matematik och geometri.
Ett exempel är essensen hos begreppet "plan triangularitet"
som kan bestämmas som "en plan figur, avgränsad av tre
raka liner" (Cain, 1958, s 146). Inom andra vetenskaper
än de s k formella vetenskaperna är emellertid logisk di
vision, grundad på essens, knappast möjlig. Maritain ut
trycker detta på följande sätt:

It is important to bear in mind that the experimental sciences
are very far from being able to know perfectly the essence
of the things which they study. They are, in fact, unable
to attain a truly distinct notion of their essences, and
never possess more than a confused or purely descriptive
notion of them. They know them, so to speak, after the
fashion of a blind man by means of indirect signs.
(Maritain, 1946, s 154)

Försöket att utgå från aristotelisk logik vid uppdel
ning av begrepp i underordnade begrepp med hjälp av logisk
division utmynnar därför i något som liknar en suck, utta
lad av Joseph (1916): "A definition must give the essence
of that which is to be defined / and where this is impos
sible, one must just do the best one can/."

Cain tillägger att Linnes storhet bl a bestod i att
han kunde bortse från den formella logikens krav och bygga
sina klassifikationssystem på verkligheten.

Sannolikt är det inte möjligt, på vetenskapens nuva
rande ståndpunkt, att formulera bestämda och uttryckliga
regler förlhur ett dominansförhållande mellan begrepp skall
etableras. Praktiskt inriktade tumregler måste ersätta
bevisföringen. Dominans kan då t ex anses föreligga om
över- och underordnade begrepp:

förekommer inom en och samma referensram
hör samman i språket
hör samman i upplevelsen
tillhör samma teori
är logiskt relaterade till varandra.

l Detta hindrar naturligtvis inte forskaren att arbeta med t ex teo
retiska modeller som om en logisk dominans föreligger.



18

Dessa svårigheter i bevisföringen leder samtidigt till
att möjligheterna att utnyttja den hierarkiska begrepps
analysen begränsas. I stället för bevis kan analysen ge:

insikt i forskarens/analytikerns egna tankegångar
information om hur andra tänker
hjälp att strukturera ett tankematerial
hjälp att kommunicera det egna tänkandet till andra m m.

HIERARKISERINGSPRINCIPER

Under förutsättning att "dominans" föreligger kan begrepp
ordnas i hierarkier enligt olika principer. Att ordna be
grepp i en hierarki kallas i fortsättningen för att "hierar
kisera" begrepp. Många hierarkiseringsprinciper är tänk
bara. De som redovisas i detta avsnitt har utnyttjats i
de empiriska studier som redovisas i del II i detta arbete.

Speeifieering. Denna princip innebär att ett begyn
nelsebegrepp eller annat överordnat begrepp steg för steg
specificeras genom införandet av nya begrepp. Antag t ex
en hierarki

(Z.Z)

(b x sl) b = (bo x sZ) b3 (bo x s3)o Z

(b x s4)o

(bl x sll) bl Z = (bl x slZ) b13 = (bl x s13)

bo ~ (bl' bz, b3, b4)

bl > (b l l, bl Z' b13) där

bl

b4

bl l

och sl' s2 etc utgör specificerande begrepp som steg för
steg ~nfors i hierarkin.

Denna hierarki motsvarar till en del en hierarki som
beskrivs närmare i kapitel 8. Begynnelsebegreppet i denna
hierarki är "arbete". De specificerande begreppen återges
i tabell 2:1. (Se figur 8:2.)

Tabell 2:1. Exempel på specificerande begrepp

Begynnelsebegrepp Specificerande begrepp

Arbete Administration (sl)

Ekonomi (sZ)

Konstruktion (s3)

Kalkyl (s4)

Planering av arbete (sll)

Fördelning av arbete (slZ)

ÖVervakning (s13)
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Om begreppen i tabell 2:1 hierarkiseras på det sätt
som beskrivs i formel (2.2), ger detta till resultat en
hierarki som i figur 2:5.

l
Kalkyl
arbete

I
Administra
tivt arbete:
övervakning

I
Konstruk-
tions
arbete

Arbete
I

Administrativt
arbete: fördel
ning av arbete

l
Ekonomi-
arbete

I
Admini-
strativt
arb1ete

I
Administra-
tivt arbete:
planering

Figur 2:5. Hierarkisering av begreppet "arbete" genom specificering

Figur 2:5 visar den grundläggande konstruktionen av
en begreppshierarki som kommit till med hjälp av specifi
cering. Hierarkin blir dock mer överskådlig om den redo
visas med de specificerande begreppen utan de upprepningar
som formel (2.2) kräver (se figur 2:6).

Arbete

I
Ekonomi..

I
Fördelning
av arbete

I •ÖVervakning

Kalkyl

Figur 2:6. En förenklad version av begreppshierarkin i figur 2:5.
Pilarna anger att hierarkin inte redovisas fullständigt.

Det framgår att de specificerande begreppen i figur
2:6 utgör den egentliga begre~shierarkin i den mening som
här läggs i denna. Hierarkiseringsproblemen är därmed
också kopplade till denna hierarki. Svar måste också här
sökas på frågor som gäller hur och varför begrepp på en
överordnad nivå dominerar begrepp på en underordnad nivå.

En utväg som antyds i Buck och Hull's analys av Linn~s

hierarkier (Buck & Hull, 1966) är att föra samman be
greppen på en och samma nivå till kategorier, så att t ex

(SI' s2' s3' s4) = Kl

(SIl' s12' s13) = K2

(2.3)

där 1<l. och K2 är kategorier som representerar begreppen på
A-nivan respektive B-nivån.
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Varje kategori ges ett namn eller karakteriseras på
annat sätt (se t ex följande hierarkiseringsprinciper).
~ kan t ex kallas för "arbetsfunktion" och K2 för "arbets
uppgift". Eftersom kategorierna representerar olika nivå
er i en hierarki så kan de också tecknas som i figur 2:7
och formel (2.4)

O-nivån

A-nivån

B-nivån

Figur 2:7. Kategorier av begrepp på olika nivåer

Problemet
Det ena gäller
tegorier. Det
över och under

(2.4)

kan därmed sägas sönderfalla i två problem.
hur olika begrepp skall föras samman i ka
andra gäller hur kategorierna skall ordnas
varandra.

I det sistnämnda fallet kan det vara möjligt att finna
en lösning inom skalteknikens område. Söderbäck (1970)
har t·ex utnyttjat kategorier av begrepp som ordnats enligt
principerna för s k ordinalskalor. Ett exempel är "meka
niseringsgrad" där kategorierna ordnats efter en slags
förstoringsgrad. (Se figur 2:8)

Mekaniseringsgrad

Visar att
olika bygg
nadsobjekt
har olika
byggskedes
indelning

Grad av mekanisering vid
viss maskin eller maskin
uppsättning

Exempel:

Mekaniseringsgraden vid
arbete med en viss pål
kran betecknas
1.3.7.2

l hus
3 grundarbete

7 pålning
2 grad av mekanise

ring för en viss
maskin eller
maskinuppsättning

Figur 2:8. Exempel på begreppskategorier, ordnad efter ett slags
förstoringsgrad till en ordinalskala.
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Om det inte är möjligt att finne en objektiv grund
för ordning av den typ som beskrivits ovan eller annan,
så återstår forskarens mer subjektiva bedömning av kate
goriernas vikt/ordning i samband med kvantitativa beräk
ningar av data.

En begreppshierarki som byggts upp enligt specifice
ring kan användas till att dela in ett antal analysenheter
i grupper. Hierarkiseringen får i detta fall särskilda
konsekvenser för kvantitativ bearbetning av data (se de
följande kapitlen).

Genom att begreppshierarkin delar in analysenheter i
grupper liknar den ett klassifikationssystem. Man brukar
ställa vissa krav på ett sådant system, t ex att samma in
delningsgrunder skall användas, att klasser skall vara va
randra ömsesidigt uteslutande och täcka hela fältet m m.
Dessa krav är inte helt relevanta i detta sammanhang vilket
framgår av givna formler och exempel och även av använd
ningen som redovisas i följande kapitel och kapitel 8. De
kan givetvis fungera som praktiska riktlinjer, t ex i de
fall där begreppshierarkin syftar till systematisk över
sikt över en viss företeelse.

r samband med en undersökning av "sekventiellt beteen
de" (kapitel 7) byggdes en begreppshierarki upp genom spe
cificering. Denna hierarki illustrerar en användning för
en hierarki av detta slag; hur ett stort antal begrepp
(som utgör variabler eller faktorer i en undersökning) tas
fram och ordnas med sikte på datainsamling och databear
betning. Några led i denna undersökning beskrivs nedan
kortfattat.

Hierarkins begynnelsebegrepp var "företagsbeteende".
Det första ledet i analysen innebar ett försök att finna
lämpliga specificerande begrepp. r detta syfte företogs
först en genomgång av några organisationsteoretiska böcker
för att finna begrepp, som dels var av intresse i samband
med ett studium av företag, dels var användbara som under
lag för observationer av faktiska beteenden i företag.
Denna genomgång ledde till en lista över begrepp (se kapi
tel 8, s 118) av vilka en del inte kunde anses tillhöra
undersökningens referensområde, dvs företagsbeteende med
tyngdpunkten vid beteende snarare än företag. Dessa sor
terades därför bort. De återstående kunde - om man accep
terade vissa glidningar i fråga om deras innebörd - delas
upp på fem grupper. Dessa utgjorde tillsammans med begyn
nelsebegreppet begreppshierarkins båda översta nivåer
(figur 2:9).

Med en förteckning i handen över tänkbara begrepp,
fördelade på de fem grupperna, företogs därefter en för
undersökning. Under denna växte hierarkins övriga nivåer
fram. De begrepp som efterhand adderades till de första
begreppen kom till på grund av i första hand praktiska
skäl. De måste kunna användas som underlag för observa
tioner av vardagsbeteenden. Av samma skäl måste för övrigt
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Ledarskap Beslut
I

Psykiska
faktorer i
beteendet

Figur 2:9. Början på en begreppshierarki, avsedd att utgöra underlag
för ett studium av beteenden i företag.

en hel grupp (en hel linje i hierarkin) gallras bort, näm
ligen "psykiska faktorer i beteendet" vilka visade sig
inte kunna observeras. Hierarkin kom ändå till slut att
innehålla mer än tOOO namngivna beteenden.

Huvudundersökningen företogs därefter med denna hierar
ki som bas. Beteenden i ett företag observerades, som
nämndes i inledningskapitlet, under 18 månader med ledning
av hierarkin. Observationerna skrevs ned på protokoll och
kodades - i båda fallen likaledes med ledning av hierarkin.
De databehandlades därefter med det hierarkiska CHO-pro
grammet för att finna ut vilka av de observerade beteen
dena som förekom med någon regelbundenhet i s k beteende
sekvenser (se vidare kapitel 4 och 8).

Namngivning. Denna, den andra hierarkiseringsprin
cipen, innebär att en samling begrepp ordnas stegvis i
kategorier eller grupper - nivå för nivå i en hierarki 
och att varje kategori eller grupp ges ett namn. Namnet
intar i sammanhanget status som begrepp i en begrepps
hierarki. Det namngivna begreppet blir ett överordnat
begrepp. I enlighet med tidigare angivna förutsättningar
bör namnet formuleras på ett sådant sätt att det uttrycker
dominans.

Semantik och logik och angränsande vetenskaper erbju
der den praktiskt verksamme forskaren en rad möjligheter
till begreppsanalys. Följande exempel avser endast att
antyda den allmänna karaktären av dessa möjligheter.

Hur kan man t ex tolka begreppen "religiöst beteende"
och "religion"? Figur 2:10 illustrerar ett försök.

Tolkningarna i figur 2:10 kan anses tillgodose ett
krav på dominans i samband med en språklig upplevelse,
vilket är ett minimikrav i samband med hierarkisering ge
nom "namngivning". Mer formaliserade tolkningar kan emel
lertid vara av värde i samband med forskning. Formalise
ring kan ske genom införandet av ord som binder samman be
greppen i enlighet med semantiskt-logiska principer. Man
kan t ex tänka sig att "religiöst beteende" innebär "att
tro på Gud" och "att be aftonbön" och "att gå i kyrkan".
på motsvarande sätt kan man tänka sig "religion" som
"islam" eller "buddism" eller "kristendom". Semantiska
sammanlänkningar av detta slag kallas inom den semantiska
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Att tro
på Gud

Religiöst beteende. I
Att be
aftonbön

Att gå i
kyrkan

Islam

Religion

I
Buddism Kristendom

Figur 2:10. Tolkningar av begreppen "religiöst beteende" och "religion"

logiken för "konjunktioner" respektive "disjunktioner". Ut.,..
tryckta i formler enligt gängse logik kan de båda begrepps
hierarkierna skrivas som

(2.5)

respektive

(2.6)

De tolkningar av begreppen "religion" och "religiöst
beteende" som här getts, representerar endast ett par bland
många tänkbara alternativa tolkningar. Det finns givetvis
också många andra vägar att formalisera tolkningar av be
grepp. (Se t ex Langer, 1953 eller logiska semantiker som
Quine, Tarski, Church m fl.)

Hierarkisering genom "namngivning" avses vara använd
bar för att skapa nya begreppshierarkier i samband med
konkreta forskningsprojekt eller för att i form aven be
greppshierarki tolka eller analysera redan existerande be
grepp.

Ett exempel utgör analysen av begreppet "social funk
tion", vilken redovisas i kapitelS. I denna undersökning
var ett av syftena att studera hur detta begrepp användes
av olika författare. Det första steget i denna studie
ledde fram till en insikt att "social funktion" hos de
undersökta författarna sammanfattade iakttagelser som gäll
de inte bara funktion utan även strukturen hos de förete
elser som var föremål för funktionsanalysen. Det ansågs
därmed mest korrekt att beskriva begreppet "social funktion"
dels genom begreppet "struktur" och dels genom begreppet
"funktion". De båda översta nivåerna i begreppshierarkin
fick därigenom följande utseende. (Se figur 2:11)
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Social funktion
I

Struktur Funktion
(per se)

Figur 2:11. Det första steget i en hierarkisering av begreppet
"social funktion" innebär en uppdelning av detta begrepp
på begreppen "struktur" och "funktion"

Nästa steg i begreppsanalysen gällde begreppet "funk
tion (per se)". Detta begrepp är i sig ett generellt ma
tematiskt-logiskt begrepp som måste anpassas till ett so
cialt sammanhang. Denna anpassning gjordes genom tre an
taganden med motsvarighet i litteraturen, nämligen följande:

l. Den analyserade strukturen påverkas av förhållanden
inom och utom den

2. Aktiviteter kan beskrivas som målinriktade

3. Strukturen förfogar över mekanismer som svarar på på
verkan och mål utom eller inom strukturen

Begreppet "funktion", sägs därefter, vilket är nästa
steg i analysen, sammanfatta tre kategorier av iakttagel
ser, som kan namnges som "påverkan", "mål" respektive
"mekanismer" (figur 2:12).

Påverkan Mål Mekanismer

Figur 2:12. Begreppet "funktion" kan hierarkiseras genom att tre
kategorier av iakttagelser sammanfattas och namnges som
"påverkan", ''mål'' och "mekanismer"

Hierarkisering genom namngivning kan sammanfattnings
vis i ett exempel som detta beskrivas som - inte en passiv
process - utan aktiva försök från forskarens sida att ana
lysera hur författare sammanfattat och namngett sina iakt
tagelser.

Ett annat exempel på användning av hierarkisering
genom namngivning utgör det fall då en forskare önskar sig
att steg för steg kategorisera sina iakttagelser i samband
med t ex ett konkret forskningsproblem. En undersökning
av framgång (eminence) inom den akademiska världen illu-
strerar detta. (Lazarsfeld & Thielens, 1958) ,

Lazarsfeld och Thielens utgick från en lista över be
teenden vid universitet, t ex "att ha skrivit en doktors
avhandling", "att ha disputerat" m fl. Denna lista delade
de in i två grupper. Den ena gruppen gav de namnet "pro
duktivitet". Denna grupp innefattade de beteenden som hade
med publicerade arbeten att göra. Den andra gruppen gav de
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namnet "hanars". Tecknad sam. en hierarki kan deras upp
delning av beteenden i grupper te sig som i figur 2:13.

Eminence,
Produktivitet Honors,I I I I

I I
~ ~

Hl :p- < p- p-
11l "el II> 11l II> II> Hl p- 1'1'P- Hl P- p-

I"j I"j II> I"j 1'1' I"j I"j o: II>
~ ~

1-'11> II>
tT 11l"el 11l I"j I"j 11l I"j I"j
o "el ::l "el I-' ::l 00 00 11l 00 I"j

;0;';- 00 11l II> 00 ;o;' ;o;' 1'1' II> ;o;'Hl II> "el P.
I"jOQ ;o;'1"j I"j II> I"j II> o: I:: ....

I-' :1'1' II> .... .... OQtT "el I"j < e- 00.... "el < < 11l 1-'1'1' 11l1-' "el
('l < Hl I-' .... .... o 1'1' .... I"j 1'1' .... I::
11l .... I"j .... 1'1' 1'1' II> OQ o 11l ('l 1'1'
I"j p.m OQ P. 1'1' 11l ::l 11l 11l
II> 11>. 11l 00 ::l 00 I"j I"j
1'1' < I:: 1'1' ::l 00 i ~

;0;'11> II>
11l 11>. "el El

~
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11>. 1'1'1'1' "el ....

~
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1'1' 11l El 00 ::l II> "el I-' IN
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o 1'1' 00
::l < 11l
I 11l I"j

I

Figur 2:13. Kategorisering och namngivning av iakttagelser i samband
med en undersökning av "eminence" vid universitetet.
(Efter Lazarsfe1d & Thie1ens, 1958)

Lazarsfelds och Thielens undersökning kan ses som ett
exempel på hierarkisering (även om författarna själva gi
vetvis inte avsett detta). Deras undersökning visar hur
kategorisering och namngivning av iakttagelser kan ske
utan nämnvärda krav på logisk eller språklig stringens.
(Detta är författarna också medvetna om.) Detta måste an
ses vara tillåtligt också som ett fall av hierarkisering,
eftersom hierarkisering här ses som ett hjälpmedel i sam
band med en undersökning - inte som ett mål i sig självt.

Hierarkisering genom namngivning är sammanfattnings
vis en möjlighet för forskaren att steg för steg samman
fatta och namnge sina iakttagelser - ideer eller empiriska
observationer. Detta kan bl a bidra till att förbättra
förutsättningarna för observerbarhet genom att generella
begrepp specificeras och för generalisering genom att spe
cifika begrepp byggs upp till generella.

Definition. Denna princip-innebär att ett överordnat
begrepp i en hierarki definieras med hjälp av två eller
flera underordnade begrepp, t ex

(2.7)
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där b är begynnelsebegrepp i en hierarki och bl' b2 och
b3 äro begrepp på närmast underordnade nivå. "Defin1tion"
som hierarkiseringsprincip innebär att nya begrepp införs
och specificeras i ett hierarkiskt system utan att det
tankemässiga innehållet i systemet därmed förändras.

Definitionen ses således som en process som gäller
begrepp. Bunge (1967) har ett liknande synsätt, då han
hävdar att

In ... strict sense a definition is a purely conceptua1
operation, whereby (i) a new term is forma11y introduced
into sorne sign system (such as the 1anguage of a theory)
and (ii) the meaning of the new1y introduced term is
specified to sorne extent.
(Bunge, 1967, s 117)

En aspekt på definitionen är viktig i samband med
hierarkisering. En definition kan a priori innebära att
de underordnade fullständigt beskriver det överordnade,
så att t ex innebörden i begynnelsebegreppen i formel (2.8)
bestäms av bl' bL och boJ och inga andra begrepp är tänk
bara. En sådan Iullstandig beskrivning står, framhåller
Bunge (s, 67) utanför mänsklig makt. Det gäller i stället
att välja utmärkande karakteristiska begrepp för defini
tionen. En mer realistisk syn på definitioner motsvaras av

(2.8)

där b motsvarar ett antal okända begrepp. Definitionen
är i mdetta fall en arbetsdefinition utan strikta krav på
fullständighet. De begrepp som ingår i definitionen kan
därmed också betraktas som utbytbara, t ex

(2.9)

Hierarkisering genom "definition" innebär som nämnts
bl a att nya begrepp införs i hierarkin utan att det tanke
mässiga innehållet i systemet/hierarkin förändras. Detta
villkor anses här uppfyllt om en begreppshierarki är rela
terad till en teori, så att hierarkin utvecklar, specifi
cerar eller förklarar teorin. Begreppen i begreppshierar
kin bör ha karaktären av vad Bunge (s 121) kallar för
"nyckelbegrepp". Ett begrepp kan härledas ur en teori.
Om det klart och otvetydigt motsvarar de antaganden som
teorin innehåller, så får de karaktär av s k "nyckelbe
grepp". Ett nyckelbegrepp kan vara objektet för en teori.
"Magnetfält" är ett exempel på ett nyckelbegrepp som sva
rar mot vissa bestämda antaganden om lagar, bland vilka
märks Maxwells ekvationer.

Detta kan också uttryckas i en formel där en teori
symboliseras med (T). Om t ex
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(Z.lO)

Ett exempel på hur detta resonemang fungerar i prak
tiken förekommer i kapitel 6. Där redovisas en analys av
"organisationers verksamhet". Det sistnämnda begreppet är
nyckelbegrepp för en teori, som bl a uttrycks genom tre
serier av antaganden (tabell 2:2). Ett studium av dessa
antaganden visar att teorin kan uttryckas som en begrepps
hierarki (se figur 2:14, 2:15).

Teori

Antaganden om

l. Organisationen
och dess omgiv
ning

Z. Mönster i orga
nisationens
verksamhet

3. Innehållet i
organisationens
verksamhet

Begreppshierarki

"En organisations
verksamhet"

Figur Z:14. En begreppshierarki byggs upp med en teori som bas.
Teorin omfattar bl a Iserier avi antaganden. Uppbygg
nadenlhierarkiseringen sker enligt vissa regler.

Den tredje serien antaganden motsvaras direkt av be
greppen på A-nivån i figur 2:15: administration, operativ
verksamhet, resursanvändning, anpassning till tidsförlopp
och anpassning till omgivningen. Det synes därför berätti
gat att inom ramen för vederbörande teori definiera begrep
pet "organisationers verksamhet" enligt följande:

(Organisationers verksamhet) = f (administration & opera
tiv verksamhet & resursanvändni~~ & anpassning till tids
förlopp & anpassning till omgivningen).
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Tabell 2:2. Tre serier antaganden om "en organisations verksamhet"

Serie l Antaganden om organisationen och dess omgivning

I En organisation är en grupp om två eller flera individer
som samverkar för att uppnå vissa gemensamma mål. Orga
nisationsmedlemmarna har differentierade uppgifter. Rela
tionerna mellan dem kännetecknas aven viss stabilitet.

II Organisationen producerar varor, tjänster, ideer m m vilka
tillförs dess omgivning. Råvaror och annat basmaterial
som behövs för produktionen erhålls från omgivningen.

III Organsiationen tillförs kapital, personal och andra resur
ser från omgivningen.

IV Organisationen förändras kontinuerligt liksom dess omgivning.

V Organisationen förfogar över ett visst utrymme i omgivningen.

Serie 2

I

Il

III

IV

Serie 3

I

Il

III

IV

V

Antaganden om mönster i organisationens verksamhet

En organisation erhåller insatser från omgivningen i pro
portion till prestationernas kvantitet och kvalitet.

Organisationen söker påverka omgivningens värderingar med
avseende på organisationen i dess helhet, dess behov av re
surser och andra insatser från omgivningen samt dess pro
duktion av varor, tjänster och andra prestationer.

Organisationen söker efter information om de föränderliga
skeenden som präglar omgivningen, tillgången på råvaror,
resurser och andra insatser från omgivningen samt behovet
av organisationens prestationer.

Organisationen söker att underlätta tillförseln och trans
porten över organisationens gränser av information, råva
ror och andra resurser.

Antaganden om innehållet i organisationens verksamhet

En viss verksamhet är nödvändig i organisationen för att:

Samordna organisationsmedlemmarnas ansträngningar i enlig
het med deras och organisationens gemensamma mål.

Producera varor, tjänster m m.

Hantera kapital, arbetskraft och andra resurser.

Hantera förflutna, närvarande och kommande föränderliga
skeenden i organisationen och dess omgivning.

Anpassa organisationens utrymme till olika krav i organi
sationen och dess omgivning.
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Figur 2:15. En hierarkisering av begreppet "organisationers verksam
het" med utgångspunkt från en teori (se tabell 2:2 och
figur 2:14). Den fullständiga begreppshierarkin redo
visas i kapitel 6 •

ANVÄNDNING OCH ANVÄNDBARHET

Några exempel på möjligheter att använda hierarkisk be
greppsanalys har getts i detta kapitel; för att analysera
begrepp i litteraturen, för att utveckla teorier m fl.
Dessa möjligheter har en intressant parallell i Mertons
betonande av vikten att kodifiera. Att kodifiera innebär
enligt honom ett klarläggande av begrepps mening liksom
innebörden i antaganden och forskningsproceduren. Att ko
difiera innebär " ..• orderly disciplined reflection" lik
som " •.• the orderly and compact arrangement of systema
tized experience with ••• inquiryand ••• findings •.•
(Merton, 1957, s 12).

Den väg att kodifiera som Merton anvisar är den analy
tiska paradigmen. Denna kan förenklat karakteriseras som
en sammanställning av begrepp i ett teoretiskt och empi
riskt sammanhang. Merton beskriver bäst själv fördelarna
med denna slags analys:

Something should be said by way of explanation about the
repeated use of formal paradigms such as these. I believe
them to have great propaedeutic value. For one thing they
bring out into the open air for all to see the array of
assumptions, concepts and basic propositions employed in a
sociological analysis. They thus minimize the inadvertent
tendency to hide the hard core of analysis behind a veil
of random and logically unconnected thoughts, ruminations
and comments. Sociology has few formulae in the sense of
highly abbreviated symbolic expressions of relationships
between sociological variables. Consequently, sociological
interpretations come to be highly discursive. The logic of
procedure, the key concepts, and the relationships between
variables not uncommonly become lost in an avalanche of
words. They are then obscured from the reader and, at
times from the author as weIl, and in these instances, the
critical reader must laboriously search out for himself the
implicit assumptions of the author. The paradigm minimizes
the tendency of the sociological theorist to deceive him
self and others by the careiess and unwitting employment of
tacit concepts and assumptions.
(Merton, ibid., s 13)
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En begreppshierarki kan sägas tjäna samma syfte som
den analytiska paradigmen i Mertons tappning. En konkret
jämförelse mellan en analytisk paradigm, som Merton använ
der den, och en begreppshierarki görs i kapitel 5. Där
jämförs Mertons paradigm för sociologisk funktionsanalys
med en hierarkisk analys av begreppet "social funktion".

Diskussionen har hittills gällt relationerna mellan
olika begrepp, mellan begrepp och litteratur och mellan
begrepp och teori. Det finns också en annan viktig syn
punkt på begrepp. De bör kunna observeras. Detta gäller
åtminstone för begrepp inom beteendevetenskaperna.
Brodbeck uttrycker detta kategoriskt:

All scientific concepts, whether they concern things,
persons, or groups of persons, must ultimately be defined
in terms of observable characters.
(Brodbeck, 1968, s 6)

En begreppshierarki kan fungera som en förmedlande
länk mellan å ena sidan abstrakta begrepp som är på en
hög teoretisk nivå och som är svåra eller omöjliga att ob
servera och å den andra sidan konkreta begrepp som är lät
tare att observera. Figur 2:16 illustrerar detta resone
mang.

Abstrakta
begrepp

Konkreta
begrepp

Svåra att ob
servera

Lätta att obser
vera

Figur 2:16. Illustration till påståendet att en begreppshierarki
kan fungera som en förmedlande länk mellan abstrakta
begrepp som är svåra att observera och mer konkreta
begrepp som är lättare att observera.

Exempel på abstrakta begrepp som förekommer i detta
arbete är "social funktion" och "organisationers verk
samhet". För att dessa skulle kunna observeras var det nöd
vändigt att hierarkisera och bryta ned dem till en avse
värt mer konkret nivå. Av två abstrakta begrepp blev där
med ett långt större antal konkreta, som tillsammans kan
sägas återspegla de abstrakta begreppens motsvarighet i
den s k verkligheten.

En hierarkisk begreppsanalys är kanske inte den bästa
lösningen på varje vetenskapligt problem. En forsknings
uppgift som berör ganska få begrepp, vilka är härledda
från goda teorier med användning av strikt logik och som
är direkt observerbara, är sannolikt inte lämplig för
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hierarkisk begreppsanalys. Sådan analys passar snarare
in på en forskningsuppgift, där många begrepp finns med i
bilden vars relationer är oklara eller där begreppen är
komplicerade och svåra att tolka. Sådana forskningsupp
gifter kan dock inte anses ovanliga inom beteendevetenska
perna.
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3 FORSKARENS DILEMMA

Hierarkisk begreppsanalys skapar vissa nya möjligheter för
behandling och tolkning av teoretiska och empiriska data.
En sådan möjlighet gäller lösningen på ett tämligen uni
versellt problem som kan kallas för "forskarens dilennna";
balansgången mellan triviala data som är lätta att upp
täcka och intressanta data som är svåra att upptäcka genom
empiriska undersökningar. Problemet synes vara av intres
se att ta upp i detta sammanhang, dels därför att det tro
ligen är ganska vanligt, om än inte medvetet, i många
forskningssammanhang, dels därför att det faktiskt upp
står i samband med en av de fallstudier som redovisas se
nare i ~etta arbete och som gäller sekventiellt beteende.

Det försök att presentera forskarens dilennna som görs
här lånas från några tankegångar inom den s k semantiska
logiken. -Det förutsätter i praktiken att data samlats in
i en empirisk undersökning på basis aven begreppshierarki
och behandlats i dator med ett hierarkiskt dataprogram. 1
Datainsamling och databehandling diskuteras i kapitel 4.

SPECIFICERING OCH INKLUSION

Lösningen på "forskarens dilennna" förutsätter att begrepps
hierarkin karakteriseras av "specificering" och "inklusion".
Specificering beskrevs i föregående kapitel och definiera
des bl a i formel (2.2). En begreppshierarki, som är ut
formad i enlighet med denna hierarkiseringsprincip, delar
steg för steg in en grupp analysenheter i undergrupper.
Resultatet blir en hierarki av grupper och analysenheter,
där överordnade innesluter underordnade grupper. En sådan
hierarki sägs karakteriserad av "inklusion" (C). Formel
(3.1) och figur 3:1 ger exempel på detta. De illustrerar
en hierarki där gruppen B, steg för steg delas in i un
dergrupper på olika nivåe~.

l Se också kapitel 8 och bilaga l.
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Bl' B2 C Bo (3.1)

Bll, B12 c. Bl B2l, B22 CB2

B
lll, B1l2 eBn B12l , B122 .c::: B12

B211 ' B2l 2 c B2l B22l , B222 c::: B22

Figur 3:1. Ett s k Euler-Venn-diagram som visar en hierarki av grupper
ordnade i enlighet med "inklusion"

Med utgångspunkt från specificering och inklusion
kommer begrepp respektive grupper av analysenheter att
tendera att karakteriseras av vissa utmärkande drag, näm
ligen följande:

l. De överordnade grupperna - på hierarkins övre nivåer 
t ex grupperna Bl och B2 i figur 3: l kommer att ha
fler medlemmar än grupperna på hierarkins lägre nivå
er, t ex grupp B22l• Detta är ganska självklart.
Om t ex grupperna på hierarkins lägsta nivåer var och
en har minst en medlem, så har de närmast överordnade
grupperna i figur 3:1 minst två medlemmar.

2. De begrepp som bestämmer grupperna på hierarkins
översta nivåer kommer att vara mer ospecifika än
de begrepp som bestämmer grupperna på hierarkins lägre
nivåer. Detta är likaså självklart och kan exempli
fieras med bl a figur 2:5 i föregående kapitel.
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Med utgångspunkt från iakttagelser av dessa tendenser
kan några antaganden ställas upp, tills vidare preliminära
och generaliserande:

l. Grupperna på hierarkins övre nivåer är ur vetenskap
liga synpunkter ointressanta därför att de begrepp
som bestämmer dem är alltför ospecifika, men

2. de är intressanta därför att deras medlemsantal är
relativt stort

3. Grupperna på de lägre nivåerna är intressanta, därför
att de begrepp som bestämmer dessa grupper är speci
fika, men

4. de är ointressanta därför att de har relativt få med
lemmar eller inga alls

Dessa antaganden illustrerar forskarens dilemma;
tvånget att välja begrepp för en undersökning som är oin
tressant i den ena eller andra bemärkelsen.

VAD ÄR VETENSKAPLIGT INTRESSANT?

Föregående preliminära antaganden aktualiserar frågan om
vad som skall anses vara vetenskapligt intressant. En
sådan fråga kan givetvis ge anledning till många tolkning
ar. Det är dock möjligt att hävda, att det vetenskapliga
intresset är knutet till "begrepp", t ex om man i likhet
med Bunge (1967) anser att " .•. scientific knowledge is
entirely conceptual: it consists of concepts interrelated
in definite ways." (s 46)

Enligt den semantiska logiken kan då begrepp ha två
slags mening. Det ena slaget kallas för "intension" och
utgör - förenklat uttryckt - begreppets ideinnehåll. Det
andra kallas för "extension" och avser ett begrepps syft
ning på förhållanden i verkligheten.

Extension definieras av Lewis på följande sätt:

The 'extension' of an expression is the meaning of it in
that sense in which is meant is the actua1ity or actua1i
ties which can be indicated or referred to by using this
expression.
(Lewis, 1946)

Buck och Hull (1966) diskuterar bl a den extensionella
definitionen av Homo Sapiens. Detta skulle kunna ske genom
uppräkning av t ex

Buck
Hull

Beethoven

Uppräkningen i ovanstående exempel är emellertid inte
fullständig. En definition med uppräkning av Homo Sapiens
skulle omfatta alla människor levande som döda. De punk-
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ter som använts för att indikera alla människor som saknas,
innebär en icke tillåten ofullständighet i definitionen.

Enligt Quine finns det dock inte någon anledning att
räkna upp och namnge alla företeelser. Han tillägger:

Ishall assume that we use a 1anguage in which quantifica
tion is fundamental. C1ear1y then, the things which we
must recognize as there being, in order for our discourse
to be true, are just the things which must fall within the
range or ranges of our variables of quantification in order
that the statements we affirm come out true.
(Quine, 1950, s 93)

Den ståndpunkt som intas i detta arbete följer Quines.
Den innebär således att kvantifiering ger extensionell me
ning. Det vetenskapliga intresset för kvantifiering behö~
ver inte diskuteras närmare. Utgångspunkten för den fort
satta framställningen är därför, att det är ett vetenskap
ligt intresse att söka begrepp med extensionell mening,
t ex genom empiriska undersökningar av olika slag.

Intensione~~ mening beskriver relationerna mellan be
grepp. Detta framgår även i vardagligt tal. Lewis påpe
kar att det är normalt att säga "enhörningar har ett horn
mitt i pannan", och "Zeus är en gud" men inte "enhörningar
äter sågspån" eller "Zeus är en fisk". Lewis fortsätter:

What one intends to assert is that being a unicorn entai1s
having such a horn and that being Zeus entai1s being a God
- affirmations for which no question of existence is per
tinent.
(Lewis, 1946, s 28)

De relationer som kan komma ifråga anges av Quine
(ibid.). De huvudsakliga relationerna är synonymitet (dvs
likhet i mening) signifikans (dvs besittning av mening)
och analyserbarhet (dvs sanning såsom den upplevs i rela
tionen mellan termer, t ex i form aven slutledning).

Relationerna mellan begrepp är av vetenskapligt in
tresse. Detta framhölls bl a i föregående kapitel. Detta
kan också uttryckas som att det är ett vetenskapligt in
tresse att· söka efter begrepp med intensionell mening,
t ex där relationerna mellan begrepp preciserats genom en
hierarkisk begreppsanalys.

Man kan sammanfattningsvis anta att forskare (t e~

inom beteendevetenskaperna) söker begrepp med såväl ex
tensionell som intensionell mening. Detta sökande kompli
ceras emellertid av att begrepps intension alltid står i
ett omvänt förhållande till deras extension, så att ju mer
specifika begreppen är, desto färre medlemmar får de grup
per som bestäms av dessa begrepp.

Buck och Hull påpekar t ex:
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The hi.gher t axon, having mare Inddvidual.a as memhers requires
fewer properties to meet its qualifications for memhership.
This situation is a standard exemplification of a frequently
enunciated logical principle, which asserts the inverse vari
ation of extension and intension. Reducing the number of
qualifications increases membership; increasing the number
of qualifications decreases membership.
(Buck & Hull, 1966, s 107)

Eftersom extension och intension står i ett omvänt för
hållande så kan optimal extension och intension inte er
hållas samtidigt. Detta är forskarens dilemma uttryckt i
semantiskt-logiska termer.

DET VETENSKAPLIGT INTRESSANTA OMRÅDET

Forskarens dilemma skapar vissa risker för forskaren. Om
han t ex vill vara säker på att få ett tillräckligt antal
observationer för en statistisk analys, så kan han tvingas
till att använda begrepp som är alltför intensionellt oin
tressanta. I den undersökning av sekventiellt beteende,
som redovisas i kapitel 7 och 8, kunde man t ex i förväg
vara övertygad om att de beteendesekvenser som bestämdes
av begreppen "arbete" - "arbete" - •.• skulle förekomma i
stort antal. Även utan ingående reflektioner framstår en
sådan sekvens, där det första steget består av "arbete"
liksom de följande stegen, och där observationerna genom
förs i ett företag, som ointressant. Det var däremot be
tydligt mer osäkert om andra - intensionellt mer intressan
ta begrepp - skulle kunna observeras.

Beteendesekvens

Arbete Arbete Arbete Arbete

Figur 3:2. En beteendesekvens består av ett antal beteendesteg
(l, 2, 3, N). Om dessa observeras i ett företag, kommer
det att visa sig att nästan varje steg karakteriseras av
"arbete".

I ett sådant fall erbjuder begreppshierarkin vissa för
delar genom att den ordnar begreppen på olika nivåer. Som
redan nämnts kommer begreppen på hierarkins övre nivåer
att bestänuna grupper av analysenheter med relativt många
medlemmar. Nivå för nivå kommer medlemsantalet att minska
så att efter hand kommer begreppen på de lägre nivåerna att
bli tomma på grupper och medlemmar'. på motsvarande sätt
ökar graden av specificitet. Genom den stegvisa/nivåvisa
förändringen av medlemsantal och specificitet, så kan ett
område på hierarkins mellersta del uppstå, där gruppernas
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storlek och begreppens specificitet visserligen inte är
optimala men dock acceptabla. Detta område kallas här
för det "vetenskapligt intressanta området".

Inom detta område tenderar att förekomma begrepp som
är vetenskapligt intensionellt intressanta därför att de
är relativt rika på relationer till andra begrepp, vilket
bl a ger möjligheter till nyanserade och informativa be
skrivningar. Genom den hierarkiska begreppsanalysens
kartläggande effekter, får dessa begrepp också en mer exakt
betydelse. De är samtidigt vetenskapligt extensionelIt
intressanta därför att de grupper vars medlemsantal de be
stämmer inte är så små att de t ex riskerar att förbli
oupptäckta. (Dessa positiva egenskaper hos det vetenskap
ligt intressanta området kan givetvis endast fattas som
relativa snarare än absoluta, som kompromisser snarare än
optimala lösningsförsök.) (Se fiqur 3:3)

Vetenskapligt
intensionellt
ointressanta

Vetenskapligt
intens ionellt
intressanta

E g e n s k a p e r

Vetenskapligt
extensionellt
intressanta

Vetenskapligt
extensionellt
ointressanta

Figur 3:3. En begreppshierarki kan konstrueras så att på de högre
nivåerna i hierarkin förekommer egenskaper som är veten
skapligt extensionellt intressanta (dvs karakteriserar
grupper med många medlemmar), men intensionellt ointres
santa (är t ex relativt litet informativa, ideknappa etc).
Motsatsen gäller för hierarkins lägre nivåer.

Ett exempeZ. En forskare avser att utföra en empirisk
undersökning m~doutgångspunkt från en begreppshierarki som
omfattar fem n1vaer. (Nivåerna A - E, se figur 3:4.) Om
han skulle välja att undersöka begrepp på endast en nivå,
så skulle hans chanser att finna extensionelIt intressanta
egenskaper öka, om han undersökte begrepp på A-nivån.
Detta beror på att de grupper av analysenheter som bestäms
av begreppen på hierarkins övre nivåer är förhållandevis
stora. Samtidigt ökar emellertid risken för att hans re
sultat blir intensionellt ointressanta. Om han i stället
väljer att undersöka begrepp på E-nivån, blir dessa mer
intensionellt intressanta, men samtidigt risken för allt
för få analysenheter kan observeras.

Genom att undersöka begrepp på flera n1vaer i begrepps
hierarkin, ökas hans chanser att träffa åtminstone någon
begreppsnivå, där begreppen är såväl extensionelIt som in-
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tensionellt intressanta, dvs det vetenskapligt intressanta
området.

A-nivån

B-nivån

C-nivån

D-nivån

E-nivån

Vetenskapligt

intressant

område

Figur 3:4. I en egenskapshierarki kan de mellersta nivåerna utgöra
"det vetenskapligt intressanta området"

AVGRÄNSNINGEN AV DET VETENSKAPLIGT INTRESSANTA OMRÅDET

Hur man avgränsar det vetenskapligt intressanta området
beror på hur begreppshierarkin är konstruerad och forska
rens avsikter med den. Man kan dock peka på några möjlig
heter till kvantitativa uppskattningar som vägledning för
vilka nivåer i hierarkin som skall anses tillhöra det ve
tenskapligt intressanta området.

För det första, vilka nivåer är vetenskapligt inten
sionellt intressanta? Några synpunkter på vad som här
kallas för speeifieitet och variation följs av ett preli
minärt försök att diskutera några sådana kvantitativa upp
skattningar.

Ett begrepp specificeras som framgått i en begrepps
hierarki genom att nya begrepp läggs till. Detta innebär
att antalet begrepp tenderar att öka nivå för nivå (se t ex
figur 3:4). Detta kan beskrivas som att en större varia
tion erhålls i karakteristiken av analysobjektet på hier
arkins lägre nivåer. Eftersom variationen är en konsekvens
av specificiteten, kan den senare studeras genom den förra.
Genom att studera variationen erhålls då en bild av den
intensionella meningen i karakteristiken av analysobjektet
på olika nivåer (figur 3:5). Genom att räkna antalet be
grepp erhålls en uppskattning av variationen på respektive
nivå.

Det gäller för det andra att finna siffror för vad som
skall anses vara vetenskapligt extensionellt intressant.
Man kan utgå ifrån att de begrepp som bestämmer "grupper"
utan medlemmar är extensionellt ointressanta. Men det kan
också finnas ett behov av gradering av det extensionella
intresset. En enkel lösning på detta problem är att ställa
upp - mer eller mindre godtyckligt valda - procentgränser.
Gränser förekommer t ex inom statistisk signifikansanalys,
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Figur 3:5. Två - ömsesidigt beroende - sätt att karakterisera den in
tensionella meningen hos begrepp på olika nivåer i en
hierarki: specificitet och variation.

där man också - förhållandevis godtyckligt - bestämmer sig
för en 5-procentig eller l-procentig nivå etc. En lO-pro
centig nivå för extensionelIt intresse har t ex använts i
den undersökning som redovisas i det följande. Fortsatta
erfarenheter bör visa vilka procentgränser som är mest an
vändbara.

UNDERSÖKNINGEN AV SEKVENTIELLT BETEENDE

Syftet med denna undersökning var som nämnts att studera
följder av beteenden i ett företag, s k beteendesekvenser.
En beteendesekvens består av två eller flera sammanhängan
de beteendesteg. Ett beteendesteg karakteriseras bl a, dels
av att det kan beskrivas med olika slags beteenden, dels av
att det har en viss placering i beteendesekvensen. Forsk-'
ningsuppgiften gällde om och hur ofta som beteendesekvenser
innehåller likadana beteendesteg i en och samma ordning.
Figur 3:6 illustrerar ett exempel på en beteendesekvens.
(Se också formlerna 8.1 och 8.2 i kapitel 8, s 116).

Beteendesekvens

A B c D

Figur 3:6. I en beteendesekvens följs ett visst beteende, t ex bete
ende A i steg l av ett annat beteende, t ex B i steg 2 etc.
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En beteendesekvens skulle kunna beskrivas som "arbe
te - arbete" (jämför figur 3:2, s 36), innebärande att en
observatör noterat en sekvens, t ex en arbetsrutin i två
steg, där det första steget liksom det andra karakterise
ras av arbete. En sådan sekvens är givetvis lätt funnen i
ett företag, där allt beteende som undersöks innehåller
arbete. Den kan förväntas förekomma i ett stort antal och
är således extensionellt intressant. Forskarens dilemma
aktualiseras emellertid av att sekvensen är trivial, dvs
intensionellt ointressant.

I ett fall av denna typ kan hierarkisk begreppsanalys
fylla en uppgift genom att begreppen ordnas på olika nivå
er, så att ett vetenskapligt intressant område skall kunna
upptäckas. En begreppshierarki där begreppen beskrev be
teenden i företag byggdes upp med detta syfte. Den om
fattade fem nivåer. (Se figur 2:5 för ett illustrerande
exempel och kapitel 8 för en utförlig redovisning.) Denna
begreppshierarki togs till utgångspunkt för observationer
och intervjuer. Resultaten från dessa databehandlades.
Några utdrag ur dessa resultat återges nedan.

Hur kom då det vetenskapligt intressanta området att
se ut? Låt oss då först se på de registrerade beteendena
utan hänsyn till att de förekommer i sekvenser. Variatio
nen - som alltså är en indikation på det vetenskapligt in
tensionella intresset - befanns vara av följande omfattning:

En beräkning av antalet begrepp på olika nivåer i ifrå
gavarande hierarki (se figurerna 8:1 - 8:5 i kapitel 8)
visar att fyra begrepp förekommer på A-nivån. Motsvarande
siffror för B- och C-nivåerna blir 20 respektive 361 (fi
gur 3:7).

361

A-nivån

B-nivån

C-nivån

Figur 3:7. Variationen på tre nivåer i den egenskapshierarki som
konstruerats för att karakterisera beteenden i ett företag

Beskrivningen-på C-nivån - med C-nivåns begrepp - är
således, om det hittills förda resonemanget accepteras,
mer vetenskapligt intensionellt intressant är beskrivning
arna på A- och B-nivån. Ätminstone ett relativt kriterium
på gränserna för vad som kan anses vara vet~nskapligt i~-
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tensionelIt intressant har därmed etablerats. Med mer er
farenhet kommer man kanske efterhand att kunna säga att en
variation på fyra begrepp eller även tjugo begrepp är i en
begreppshierarki som denna alltför liten för att motivera
vetenskapligt intensionellt intresse.

Det resonemang som förts ovan är tillämpligt också på
beteendesekvenser. Dessa representerar en höjning av kom
plexiteten, vilket avspeglas i begreppens variation. Om
vi t ex utgår från den beteendesekvens som beskrivits i
kapitel 8, så omfattar denna sekvens två steg. Den karak
teriseras därigenom av alla de begrepp som karakteriseras
i steg l och dessutom av alla de begrepp som karakterise
rar steg 2. Det sammanlagda antalet egenskaper som karak
teriserar hela sekvensen blir därmed lika med kvadraten
(dvs alla de begrepp som karakteriserar steg l x alla be
grepp som karakteriserar steg 2) på det antal begrepp som
karakteriserar icke-sekventiellt beteende. Det krävs fyra
begrepp för att karakterisera icke-sekventiellt beteende
på A-nivån (se figur 3:6). För att karakterisera en bete
endesekvens med begrepp från A-nivån krävs således sexton
begrepp. Motsvarande siffror för B-nivån blir 400 (dvs
20 x 20) och för C-nivån fler än 130 000 (361 x 361).

Variationen av begrepp för att karakterisera en beteen
desekvens med minimikravet att den skall omfatta två steg
blir således mycket större än om karakteristiken gäller
enstaka beteenden. Eftersom graden av specificitet följer
variationen och det vetenskapligt intensionella intresset
följer specificiteten, innebär detta att en beteendesek
vens blir avsevärt intensionellt intressantare för varje
jämförd begreppsnivå.

Det vetenskapligt extensionella intresset antogs kunna
knytas till olika procentgränser. Vilka effekter får då
dessa? Vid undersökningen av beteenden ansågs en gräns på
10 procent försöksvis vara rimlig. Vid bearbetningen ska
pades således inga nya grupper av de beteenden som förekom
i ett mindre antal än 10 procent av det totala antalet be
teenden som uppgick till 3 638. Denna gräns fick påtagli
ga effekter på begreppen på C-nivån. Mycket få begrepp
från denna nivå hamnade inom det vetenskapligt intressanta
området. Däremot hamnar 60 procent av begreppen på B-nivån
inom detta område liksom 100 procent av begreppen på A-ni
vån.

Sammanfattningsvis kunde A- och B-nivån bedömas som
knappt intensionellt intressanta. (Se figurerna 8:1 - 8:5
i kapitel 8 samt bilaga l.) Konsekvenserna aven 10-pro
centig gräns blev förödande för resultaten på C-nivån.
Frågor uppstår därför om 10-procentgränsen är orimligt
hög eller om procentgränsen över huvud taget är tillämplig
på ett fall som detta.

Effekterna på sekventiellt beteende utgör ett annat
exempel. Vid en beräkning av antalet beteendesekvenser
med utgångspunkt från begrepp på fyra olika nivåer, visar
det sig att endast A- och B-nivåerna faller över 10-procent-
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gränsen. C- och D-nivån faller med sina 1,5 respektive
0,8 procent långt under (tabell 3:1).

Tabell 3:1. En beteendesekvens med kommunikationsegenskaper på
olika nivåer

Nivå Egenskap

Steg l Steg 2

Antal
observa
tioner

Procent
av tot
antalet
observa
tioner

A-nivån

B-nivån

C-nivån

D-nivån

kommunikation kommunikation 636 17,5

-~~~~-~---------------~~~-~--------------~------------------
kommunikation kommunikation 590 16,2

: . .. l .... 1kommun1kat1onssatt kommun1kat1onssatt

-~~~~-~~~-------------~~~!_~~~--------------------- ---------
kommunikation kommunikation 54 1,5

+ +
kommunikationssätt kommunikationssätt

+ +
Op initierar ej Op initierar ej
kommunikation kommunikation

-~~~!_~~~~!~----------~~~~-~~~~!~---------~---------~-------
kommunikation kommunikation 30 0,8

+ +
kommunikationssätt kommunikationssätt

+ +
Op initierar ej Op initierar ej
kommunikation kommunikation

+ +
Op erhåller infor- Op erhållerinfor
mation men ej order mation men ej order
eller besked eller besked
kod: 4.3.13.01 kod: 4.3.13.01

l Kommunikationssätt registrerades inte i alla fall där kommunikation
registrerades, även om så borde ha varit fallet i logisk mening.

Den huvudfråga beträffande beteendesekvenser som den
föregående diskussionen avsett att leda fram till kan nu
ställas: Har undersökningen kunnat påvisa åtminstone en
beteendesekvens med såväl vetenskapligt intensionellt som
extensionelIt intresse som således tillhör det vetenskap
ligt intressanta området? Svar~n på denna fråga innebär
att om 10-procentgränsen accepteras, är beskrivningen av
beteendesekvensen med begrepp från A- och B-nivån av
vetenskapligt extensionelIt intresse men av mindre veten
skapligt intensionellt intresse. Om beskrivningen utgår
från lägre nivåer, t ex C-nivån, innebär variationen i
detta fall med drygt 130 000 begrepp ett intensionellt
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intresse. Eftersom denna typ av sekvens endast förekommer
i ett ganska litet antal (54 av 3 638) har den ett mindre
extensionellt intresse.

Detta illustrerar "forskarens dilemma". Han tvingas
till en kompromiss genom att välja någon nivå, även om
ingen helt tillfredsställande nivå finns.

NAGRA AVSLUTANDE ANMÄRKNINGAR

Det är naturligtvis mycket anspråksfullt att på det sätt
som gjorts i detta kapitel ta tag i några av vetenskapens
grundläggande frågor. Det har emellertid funnits orsak
till detta. En orsak har varit att hierarkisk begrepps
analys var det enda sättet för författaren att angripa
problemet med sekventiellt beteende. Den semantiskt
logiska referensramen var det enda - för författaren till
gängliga - sättet att tolka den hierarkiska begreppsanaly
sen och de därmed sammankopplade empiriska resultaten från
observationer och databehandling.

Denna studie av sekventiellt beteende, forskarens di
lemma och det vetenskapligt intressanta området bör givet
vis betraktas som ett försök att titta på de konsekvenser
som kan följa på en hierarkisk begreppsanalys. Om fram
gången med detta försök än inte varit fullständig så har
det dock enligt författarens mening förhoppningsvis skapat
några positiva effekter.

Sambandet mellan ospecifika, allmänna begrepp och anta
let observationer har belysts. De flesta forskare arbetar
kanske mer eller mindre intuitivt utifrån detta samband.
En ytterligare belysning bör dock inte vara till någon
nackdel.

Mer konkret erbjuder det här redovisade försöket att
lösa forskarens dilemma möjligheter att ta itu med de forsk
ningsuppgifter, där man t ex inte i förväg kan veta hur
stora populationerna är som skall undersökas. I detta fall
kan man genom begreppsanalysen pröva olika storlekar.
Studiet av sekventiellt beteende kan ses som ett exempel
på detta.
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4 HIERARKISK EFFEKTIVITET

Hierarkisk begreppsanalys skapar vissa förutsättningar
för effektivitet vid insamling, kodning och bearbetning
i dator av data. I detta kapitel ges en bakgrund till
detta. Större delen av kapitlet ägnas åt beskrivningen
av ett hierarkiskt dataprogram (eHD-programmet) som ut
vecklats särskilt för bearbetning av data som ordnats
med utgångspunkt från hierarkisk begreppsanalys.

VAD ÄR HIERARKISK EFFEKTIVITET?

Simon .(1962) berättar en upplysande anekdot om två urma
kare. Den ene hette Hora och den andre hette Tempus.
Hora blev rik men Tempus fattig. Varför?

Hora blev rik därför att han använde en hierarkisk
process då han satte samman sina klockor. Han hade kon
struerat klockorna så att han kunde sätta samman omkring
tio smådelar till en större del. De större delarna satte
han samman till ännu större delar osv. Om Hora avbröts
i sitt arbete, behövde han inte börja om igen från början.
Tempus som byggde upp sina klockor del för del måste bör
ja om från början helt och hållet varje gång han blev
avbruten. Båda urmakarna blev ofta avbrutna av telefon
samtal och liknande. Det visade sig att Hora lyckades få
många fler klockor färdiga på samma arbetstid som Tempus.
Simon räknade ut att om det är tusen delar i varje klocka,
så måste Tempus göra 20 000 gånger fler ansatser för att
göra en klocka färdig än Hora (med utgångspunkt från ett
visst, rimligt antal avbrott).

Effektiviteten i Horas arbete är i grund och botten
den samma som den som innefattas av s k trädfrågning.

Bunge (1967) urskiljer i sin diskussion av vetenskap
lig taktik tre empiriska tekniker som han kallar för
quasi-universella; väsentliga för och tillämpbara inom
många vetenskaper. Dessa utgörs av "trädfrågning"
(Porphiry's tree questioning), "iterativa tillvägagångs-
sätt" (step by step trials in which agradual improvement
of an approximate solution is obtained) samt "slumpmässiga
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stickprov". Av dessa tekniker har "trädfrågning" en klar
anknytning till hierarkisk analys och kan också ge ett
svar på en fråga om varför hierarkisk analys kan innebära
effektiv kvantitativ behandling av data.

Trädfrågning är en teknik att söka efter en viss
företeelse. Den går till på så sätt att en viss mängd
företeelser steg för steg delas upp i varandra uteslutan
de delmängder till dess att den sökta företeelsen hittats.

b
o

I
b

Figur 4:1. Porphirys trädfrågning: stegvis uppdelning i ömsesidigt
uteslutande möjligheter. "bo" etc hänsyftar till exemp
lifiering i texten.

Trädfrågning är en utomordentligt effektiv undersök
ningsteknik, som kan tillämpas på grupper av analysenhe
ter som har ordnats hierarkiskt i enlighet med inklusions
principen (formel (3.1) och figur 3:1). En konsekvens av
hierarkins inklusion blir nämligen att om en viss grupp
kan elimineras, så elimineras också alla dess underordna
de grupper. Antag t ex att en grupp av analysenheter söks,
t ex den som i figur 4:1 har betecknats B221. I det förs
ta steget i en trädfrågning elimineras alla grupper som
har betecknats Bl. I det andra steget elimineras alla
grupper som betecknats med B21 och i det tredje steget
elimineras B222.

Det framgår av det redan sagda att om gruppen B221
åter~år så återstår därmed också det begrepp b221' som
bestämmer denna grupp. Trädfrågning kan därmed också
sägas gälla begreppshierarkier.
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Kriterier flir eZimination. Hittills har inte något
sagts om varför vissa grupper elimineras, vilket natur
ligtvis också - tillsammans med inklusion - är en förut
sättning för trädfrågning. Det kriterium för elimination
som kommer att användas här - och som de facto tycks vara
avgörande för en stor del av den beteendevetenskapliga
empiriska forskningen - utgörs av gruppernas storlek i
fråga om medlemsantal. Detta kriterium grundas på det
antagande som diskuterades i föregående kapitel, att
grupper som inte har några medlemmar alls eller vars med
lemsantal understiger ett visst medlemsantal är veten
skapligt extensionelIt ointressanta.

CHO-PROGRAMMET

Ett dataprogram som utnyttjar trädfrågning har utvecklats.
Detta dataprogram har kallats för CHO-programmet (Computer
Analysis of Hierarchically structured Data).

CHO-programmet tillkom som en lösning på ett bearbet
ningsproblem. Det gällde att bearbeta en stor datamängd.
De konventionella dataprogram som diskuterades tycktes
kräva maskintider som kunde räknas i år eller t o m sekler.

Ett studium av litteratur om datamaskiner (bl a Green,
1963) visade att en typ av dataprogram som användes för
s k artificiell intelligens o d skulle kunna vara tänkbar
även för den aktuella bearbetningen. Sådana program har
använts för att simulera t ex schackspelare, bridgespela
re m m. De sammanfattas under rubriken nlistprogramn.

Listprogram är mycket flexibla men anses också svåra
att programmera. Green (1963) har redogjort för denna
typ av dataprogram.

Listprogram är särskilt användbara vid följande upp
gifter:

1. Att hantera symboler som har icke-numerisk innebörd

2. Då kraven på datamaskinens minneskapacitet inte kan
förutses. Komplexa datastrukturer utvecklas allt
eftersom programmet arbetar

3. Då relationerna mellan dataelement omformas under
det att programmet fortgår

4. Då problemet kan beskrivas på flera detaljnivåer och
programmet beskrivs på ett naturligt sätt som en
hierarki

5. Då programmet ofta modifieras.

Ett listprogram behandlar som sagt symboler. Dessa
kan symbolisera olika företeelser, t ex rutor på ett
schackbräde, schackpjäser, spelkort, noter eller fotbolls
spelare. I föreliggande fall utgörs symbolerna av siffror
som motsvarar egenskaper för en beskrivning av ett analys
objekt.
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Ett problem då dataprogrammets konstruktion ursprung
ligen övervägdes var, förutom den enorma åtgången av ma
skintid, att mängden information från den empiriska under
sökningen också ställde stora krav på datamaskinens min
neskapacitet. Vid traditionella datakörningar måste näm
ligen tillräckligt utrymme i datamaskinens minne specifi
ceras i förväg och hållas i beredskap. Om man inte exakt
kan förutse hur stort utrymme som behövs, är det nödvän
digt att räkna med största tänkbara utrymme. Med ett
listprogram undviker man detta problem. Endast så mycket
minnesutrymme som materialet och bearb~tningen av det
successivt kräver tas i anspråk.

Listor och hierarkier

En lista betecknar här en serie symboler i en viss ord
ningsföljd. En siffra är ett exempel på en sådan symbol,
men andra symboler är givetvis lika användbara.

Man kan föreställa sig att varje symbol i en lista
betecknar en ny lista med nya symboler. Var och en av
symbolerna i denna lista betecknar i sin tur nya listor
med nya symboler. Ett exempel på listor med fyra symbo
ler har ställts upp i tabell 4:1. Den ursprungliga listan
kallas A-listan. De listor som symbolerna på A-listan
betecknar kallas B-listor. De listor som symbolerna på
B-listan betecknar kallas C-listor etc.

Tabell 4:1. Exempel på den hierarkiska strukturen i ett list-språk

A-lista B-listor C-listor

l 11 111, 112, 113, 114
12 121, 122, 123, 124
13 Bl, 132, 133, 134
14 141, 142, 143, 144

2 21 211, 212, 213, 214
22 221, 222, 223, 224
23 231, 232, 233, 234
24 241, 242, 243, 244

3 31 311, 312, 313, 314
32 321, 322, 323, 324
33 331, 332, 333, 334

, 34 341, 342, 343, 344

4 41 411, 412, 413, 414
42 421, 422, 423, 424
43 431, 432, 433, 434
44 441, 442, 443, 444
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En lista med symboler som betecknar nya listor kan
ses som en hierarki. Listorna i tabell 4:1 har tecknats
hierarkiskt i figur 4:2. Varje lista motsvarar en nivå
i hierarkin.

A-nivå

B-nivå

C-nivå

1 234
/I~ //~ //~ /I~

~1 12 ~3 14 2~ 22 ).3 24 31 ).2 33 34 41 42 43 44
// ~\Il\\/I\\/1\\ //\\//\\ //1\ /1\\ //\\//\\ //\\11\\ //\\ /1\\/1\\

111 112 113 114

Figur 4:2. En hierarki byggd på en lista över listor över listor

Konstruktionen aven listhierarki kan beskrivas med
följande regler:

A. Räkna upp de symboler som utgör en lista

B. Bestäm hur många gånger nya listor skall skapas

C. Bestäm antalet symboler på varje lista

D. Räkna upp de symboler som utgör en ny lista för varje
symbol på den ursprungliga listan.

Genom dessa fyra regler bestäms listhierarkins om
fattning.

Tre hierarkier i CHO-programmet

CHO-programmet kan beskrivas med hjälp av tre slags hierar
kier: listhierarkin, begreppshierarkin och den empiriska
hierarkin.

Listhierarkin består av "tomma" symboler som genere
ras av datorn med hjälp av ovannämnda regler. Begrepps
hierarkin byggs upp kring ett analysobjekts egenskaper på
det sätt som skisserades i avsnittet om trädfrågning. Be
greppshierarkin fungerar som en "kod-katalog", dvs en för
teckning i hierarkisk form över vad som skall observeras
i en undersökningssituation. Tabell 4:2 återger en sida
ur en kodkatalog. Ett exempel på ett undersökt begrepp
är "kvalitetsfrågor i samband med inköpsarbete". Det be
tecknas med koden 1.3.05. Den första siffran knyter be
greppet ifråga till en arbetsuppgift. Den andra siffran
anger funktionen och de två sista siffrorna typ av arbete.

Kodade registreringar av observationer, således de
begrepp/egenskaper hos analysobjektet, som sökts i enlig
het med begreppshierarkin, tillförs datorn med hjälp av
hålkort eller annat informationsbärande medium och lagras
i datorns minne. Resultaten från databehandlingen redo
visas i den empiriska hierarkin.

1 Jämför diskussionen om "specificering", s 18-22.
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Tabell 4:2. En sida ur en kodkatalog

A B C

1- X
1
2
3
4
5
6
7
8
9

XX
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36

Avdelning inom företaget
Administration (linje) vid kontor utanför arbetsplats
Ekonomi
Inköp, förråd
Konstruktion
Maskin
Kalkyl
Projektering
Rationalisering
Arbetsplats

Typ av arbete
Planering, förberedelse, organisering av arbete
Planering - materialanskaffning (beställningar)
Fördelning (utlämning) av arbete
Allmän övervakning av arbete, "rond"
Kvalitetsfrågor
Anskaffning och underhåll av teknisk utrustning
Arbetsförenk1ing, metodförbättring
Anskaffning, uppsägning och avgång av personal
Introduktion och upplärning av personal
Säkerhet och hälsa
Mätnings- och lönefrågor
Personalfrågor i övrigt
Förflyttning (gångtid)
Deltagande i underställdas arbete
Personligt
Visning av bygget; inspektion av arbetsplats
Utsättning och avvägning
Samarbete med beställare
Samarbete med kontrollant
Tekniska problem
Konstruktionsarbete (problem, beräkningar)
Ekonomi, administration
Ritningar
Myndighet
Kalkylarbete
Inköp
Avlöningar
Studier i samband med arbete, förkovran, läser teknisk in
formation, tidningar etc.
Rutinbetonade förberedelser för arbete
Mottagande av leveranser
Uthyrning av bodar etc
Samarbete med leverantör och underentreprenör
Samarbete med konsult
Debiteringskontroll
Anbudskontroll
Samarbete med hyresgäster
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Databehandlingen inleds av att listhierarkin gene
reras. Denna listhierarkis symboler jämförs med det em
piriska material som registrerats och kodats enligt be
greppshierarkin. Resultaten från denna jämförelse - så
ledes alla symboler enligt listhierarkin som också före
kommer som inlagrade observationer - skrivs ut i form av
en matris (tabell 4:3). Databehandlingen kan härefter

Tabell 4:3. Innan dator inleder en genomsökning av de beskrivningar
av undersökta egenskaper, som den insamlade och kodade
datamängden utgör, struktureras detta av dator i matri
ser. Varje matris beskriver en analysenhet. Varje rad
i en matris avser en observation och varje kolumn i en
nivå i hierarkin. (En sida resultat från analysen av
beteendesekvenser)

790-INCLASS PAGE 270
10024909366506 06

10024910366504 07

10024911366504 08

10024912366504 08

5 23
1 1 09 02 01 00
3 2 02 01 03 02
5 1 55 20 00 00
5 2 02 91 00 00
5 3 52 02 00 00
5 3 53 01 00 00
5 8 01 00 00 00
5 9 02 09 01 00

5 3
1 1 09 02 01 00
3 2 02 01 03 02
5 1 54 70 00 00
5 2 02 91 00 00
5 3 52 02 00 00
5 8 01 00 00 00
5 9 02 11 02 00

2
1 1 09 03 01 00
2 1 01 10 00 00
3 2 01 01 01 02

2
1 1 09 03 01 00
2 1 01 10 00 00
3 2 01 01 01 02

beskrivas som en sökprocess. Datorn genomsöker det in
lagrade materialet med avseende på begreppen/egenskaperna
hos analysobjektet. Denna process motsvarar Porphirys
trädfrågning som beskrevs tidigare i detta kapitel. Den
beskrivs schematiskt i figur 4:3 och 4:4.

eHD-programmet syftar inte till statistiska beräk
ningar. Programmet innehåller inte något mått på centra
litet, varians, samvariation och liknande. eHO-program
met liknar därför inte de program för regressionsanalys,
faktoranalys, clusteranalys som förekommer.
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CHO-programmet liknar mer ett program för korssorte
ring. Betraktat som ett korssorteringsprogram ger CHD
programmet följande möjligheter till bearbetning: (l) ett
i teorin obegränsat antal egenskaper (variabler) kan be
handlas, (2) dessa variabler kan på ett i teorin obegrän
sat sätt relateras till varandra, (3) utflödet av data

1) List-hierarkin

Denna genereras i datorn. Den kan
bli nästan oändligt stor. Inne
håller "tomma" symboler

2) Begrepps-hierarkin

(Kod-katalogen) Denna utgörs av
forskarens hierarkiska strukture
ring av egenskaperna hos ett ana
lysobjekt

3) Den empiriska hierarkin

Denna utgörs av resultaten från
bearbetningen, således av vad sam
återstår då list-hierarkins symbo
ler konfronteras med den empiriska
datamängden, insamlad och kodad
med hjälp av begreppshierarkin

Figur 4:3. Schematisk teckning av CHD:s tre hierarkier

kan bestämmas antingen med avseende på speciella egenska
per (variabler) eller egenskapskombinationer, (4) antalet
egenskaper som analyseras begränsas i praktiken endast av
kostnaderna för databearbetning. (Dessa kan emellertid
genom teknikens uppläggning hållas inom rimliga gränser,
även för ett jämförelsevis stort antal egenskaper.)

CHO-programmet ger möjlighet till prövning av sam
band mellan egenskaper. Ett empiriskt samband innebär
här att två eller flera egenskaper i kombination karakte
riserar ett visst antal gemensamma analysenheter.
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a) (l) Datorn genererar en symbol
från listhierarkin (den heldragna
grenen El)

l
,_L,
I I
I I

I
I
Ir-,

, I
, I

r--
I

r .1,
I I
I ,

(Z) Datorn använder denna symbol
som en jämförelsestandard, då den
söker igenom den datamängd som
samlats in empiriskt, kodats och
överförts till datorns minnesenhet

b)

(3) Om motsvarande symboler finns
i datamängden, räknas antalet av
dessa och skrivs ut

Om grenen El förekommer i till
räckligt stort antal, i enlighet
med restriktioner i dataprogrammet,
kommer datorn att gå vidare till
nästa underordnade gren (Ell)

r-----... - -- - - - --I,
I.---_..._---., ,

I I
,- "'-, I---j,l 'I
I I I I

._---L----I
I
I'--l

I l
I I

c)

I
l
l'--I

I I
I I

I
I,--I

I '
l I

Om grenen El inte förekommer i
tillräckligt stort antal, går da
torn inte vidare till den under
ordnade grenen El 1, utan till en
gren EZ på samma (överordnade)
nivå. Denna process upprepas med
avseende på alla grenar i hierar
kin (till dess att hela det insam
lade materialet undersökts)

d)

Datorn övergår därefter till
nästa skede i programmet, som
innebär undersökning av kombi
nationer av symboler (grenar),
t ex E

l ll
+E

Zll

.--..._---,
I
I,---I

I I
I I

Figur 4:4. Schematisk teckning av olika skeden i CHD:s dataprogram
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Sambanden kan vara mer eller mindre komplexa. CHD
programmet, liksom andra program som är skrivna i s k
listspråk, medger att sambanden beskrivs enligt semantisk
logik och i BOoles algebra. Detta gör det möjligt att
pröva teoretiska modeller, byggda på semantisk-logisk
grund som har hög komplexitet.

Ett exempel på effektivitet i databehandling av hierarkiskt
strukturerade data

Undersökningen av beteendesekvenser (se föregående kapitel
samt kapitel 8) illustrerar CHD-programmets sätt att ar
beta med trädfrågning.

Den begreppshierarki som utgjorde utgångspunkt för
databehandlingen omfattade 4, 21, 416 och 257 begrepp/
egenskaper på A, B, C respektive D-nivån. Syftet med
undersökningen var att söka efter de begrepp/egenskaper
som karakteriserade grupper av beteenden, omfattande fler
än 10 procent av det totala antalet (=3 638) beteenden
(och att följaktligen eliminera alla andra som vetenskap
ligt ointressanta enligt diskussionen i föregående kapi
tel). Databehandlingen visade att 52 procent av begrep
pen/egenskaperna på B-nivån kunde elimineras och 74 pro
cent respektive 99 procent på C- och D-nivån (figur 4:5).
En detaljstudie (figur 4:6) av beteendet "arbete"
visar att fem begrepp/egenskaper elimineras på B-nivån,
motsvarande 180 (=5x36) begrepp/egenskaper på C-nivån.

%
100

80

60

40

20
Nivåer

A B c D

Figur 4:5. Eliminering av begrepp i en begreppshierarki som om
fattar fyra nivåer (A - D). Begreppen karakteriserar
grupper av beteenden i ett företag (se vidare kapitel 6).
Kurvan visar antalet eliminerade begrepp i procent. Kri
teriet för elimination innebär att alla grupper, vars
medlemsantal understiger 10 procent av det totala anta
let medlemmar i den undersökta populationen utesluts för
fortsatt databehandling och redovisning.
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Ju fler begrepp, desto mer angeläget är det att eli
minera de begrepp som är vetenskapligt ointressanta.
Detta är påtagligt i undersökningen av beteendesekvenser
(se formlerna 8.2 och 8.3 i kapitel 8). Det antal be
grepp/egenskaper som måste beaktas enligt dessa formler
växer exponentiellt med antalet steg i sekvenserna.

\'---~v~-----'

-180

- 15 - 23
J

- 10 - 6

Figur 4:6. Ett exempel på elimination av begrepp/egenskaper. Den
avbildade hierarkin representerar begreppet "arbete" i
undersökningen av sekventiellt beteende (se vidare kapi
tel 8, figur 8:2 och bilaga 1). Siffrorna anger det an
tal begrepp som eliminerats för fortsatt databearbetning,
därför att de karakteriserar grupper av analysenheter,
vars medlemsantal understiger 10 procent av det totala
antalet analysenheter.
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5 HIERARKISK ANALYS AV BEGREPPET
"SOCIAL FUNKTION"

I EN EMPIRISK UNDERSÖKNING

Sociologisk funktionsanalys ses av flera författare
(Catton, 1964, Timasheff, 1964, m fl) som en av den mo
derna sociologins viktigaste ansatser. Den kan spåras
till sociologins lärofäder - Cooley, Thomas, Pareto 
men kanske framför allt till Durkheim. Närbesläktade
ideer förekommer också inom andra vetenskaper. Merton
(1957) hävdar att funktionsanalys förekommer inom prak
tiskt taget alla vetenskaper som gäller människor.

Fördelen med sociologisk funktionsanalys är att den
kan användas för att finna förklaringar till beteende
mönster som annars ter sig irrationella eller svåra att
förklara av andra skäl. Religionens och straffets bety
delse i det västerländska samhället, pubertetsceremonier
nas "verkliga" innebörd hos apache-indianer och förekoms
ten av s k informella grupper utgör exempel bland många
andra på forskningsuppgifter som lösts med hjälp av socio
logisk funktionsanalys.

Vad är sociologisk funktionsanalys? Merton karakte-
riserar denna som:

••• the practice of interpreting data by estab1ishing their
consequences for 1arger structures. in which they are im
plicated
(Merton, 1957, s 47)

Jag har inte funnit några nämnvärda avvikelser hos
andra författare från denna karakteristik. Däremot tycks
en viss tveksamhet råda om sociologisk funktionsanalys
bör betraktas som en metod eller teori (bl a Hempel, 1968).
Här kommer den emellertid att betraktas som en teori,
vars viktigaste begrepp kan sammanfattas under begreppet
"social funktion".

Innebörden i de begrepp som sammanfattas under "so
cial funktion" analyseras med hierarkisk begreppsanalys
i det första av de följande avsnitten enligt mönster som
beskrivits i kapitel 2. Denna analys utgörs i första
hand aven genomgång av några författares, främst Mertons
och Hempels, synpunkter. Resultaten av analysen jämförs
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därefter med den paradigm för sociologisk funktionsana
lys som Merton ställt samman. I ett avslutande avsnitt
redovisas en översikt aven empirisk undersökning som
utförts med utgångspunkt från den hierarkiska begrepps
analysen av "social funktion". Den utgör ett försök att
förklara en tjänstemannagrupps uppgifter och ställning i
ett löne- och arbetsmarknadssystem.

HIERARKISK ANALYS AV BEGREPPET "SOCIAL FUNKTION"

Den hierarkiska begreppsanalysen utförs så att först dis
kuteras det mest generella begreppet. Därefter fullföljs
analysen nivå för nivå med allt mer specifika begrepp
(se figur 5:1, s 57 för en översikt)

o. Social funktion

(O)
Social funktion

I
Struktur

(l)
Funktion
(per se)

(2)

En analys av begreppet "social funktion" är ett första
steg. Som framgår delas det upp i två nya begrepp:
"struktur" och "funktion".

Det ömsesidiga beroendet mellan begreppen "struktur"
och "funktion" är välbekant. Goode (1959) uttrycker detta
i samband med sin genomgång av sociologisk funktionsana
lys: "There is no distinction between function and struc
ture, except that which the theoretical problem of the
analyst imposes." (s 187). Flera andra författare har
dock funnit distinktionen motiverad. Romans (1969) utgår
t ex i likhet med flera andra från Radcliffe-Brown, då
han påpekar att det är karakteristiskt för många funktio
nella teorier att de innehåller ideer av två slag: " ••• a
notion of structure, ••• and notion of function per se, ••. "
(s 964). Denna distinktion har därför varit vägledande.

l. Struktur

I
Komponenter

(1.1)

(l)
Struktur

I
l

Relationer
mellan komponenter

(1.2)



(1.1)

Komponenter

D

I
(l)

Struktur
I

(1.2)

Relationer

D

(O)

Social funktion
I

(2.1)

PlI.verkan

(2)

Funktion

(2.2)

Mål

(2.3)

Mekanismer

(2. L l) (2.1.2) (2.3.1) (2.3.2) (2.3.3)

DDD
Inre

D
Yttre

D
Äter
stäl
lande

Vidmakt- Utvid
hll.lland e gande

Figur 5: L Hierarkisk analys av begreppet "social funktion". De ofyllda kvadraterna avser att illustrera
de informationer som inte finns men som söks i en empirisk undersökning av ett analysobjekt.
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Nästa steg i analysen gäller följdriktigt begreppet
"struktur". Vad är då en "struktur"? En typ av svar på
denna fråga är att en struktur motsvarar alla de variabler
som påverkas av funktionen hos ett analysobjekt. Merton
(1957, s 55) räknar upp en rad sådana variabler, hämtade
ur ett socialt sammanhang, bl a "status", "motivation",
"riter", "kulturmönster".

En annan typ av svar kan utläsas ur följande citat:

The concept of function as here defined thus involves the
notion of a structure consisting of a set of relations
amongst unit entities ••• "
(Radcliffe-Brown, 1952, s 180)

Society is a system of interrelated parts. The processes
that go on are relevant to the maintenance of that system.
(Simpson & Yinger, 1959, s 384)

Med ledning av dessa kan begreppet "struktur" ses
som sammanfattande relationer mellan delar av eller enhe
ter i en helhet. "Delar" och "enheter" kan kallas för
"komponenter" i enlighet med ett vanligt språkbruk.

Denna analys av begreppet "struktur" är naturligtvis
mycket ofullständig. I likhet med de flesta av de be
greppsanalyser som följer, har den stannat vid denna ofull
ständiga nivå, därför att den ansetts tillräcklig som
underlag för en följande empirisk undersökninq.

2. Funktion (per se)

(2)
Funktion

Ir----I--I
Påverkan Mål Mekanismer

(2.1) (2.2) (2.3)

Detta begrepp har mest exakt mening inom matematiken,
där det introducerades av Leibniz. Det kan uttryckas i
symboler i en formel av mycket vanlig typ:

Sf(x, y, z) (5.1)

där S är den totala strukturen och x, y, z är företeelser
inom denna struktur. Relationen mellan S och å den andra
sidan x, y, z, innebär att en förändring av x, y, z innebär
en förändring av S.

Merton framhåller emellertid att sociologer snarare
tycks ha utgått från tankegångar inom biologin:

••• where the term function is understood to refer to the
'vital or organic processes considered in the respects in
which they contribute to the maintenance of the organism'.
(Merton, 1957, s 21)
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Hempel åskådliggör en sådan ansats med ett exempel:

The heartbeat has the effect of circu1ating the b100d, and
this ensures the satisfaction of certain conditions (supp1y
of nutrients and removal of waste) which are necessary for
the proper working of the organism.
(Hempe1, 1968, s 187)

I ett socialt sammanhang motsvaras en biologisk orga
nism aven grupp människor eller något annat socialt sys
tem. Syftet med den sociologiska funktionsanalysen är att
förstå den roll som ett beteendemönster eller en sociokul
turelI institution spelar då det gäller att hålla det so
ciala systemet gående och i ordning (Hempel, s 186). Det
sociala systemet ses - eller bör åtminstone i princip ses 
som ett s k självreglerande system. Hempel uttrycker
detta på följande försiktiga sätt:

••• each of the two functiona1ist arguments under considera
tion c1ear1y seems to presuppose a general princip1e to the
effect that, within certain limits of to1erance or adapta
bility, a system of the kind under ana1ysis will - either
invariab1y or with high probabi1ity - satisfy, by deve10ping
appropriate traits, the various functiona1 requirement
(necessary conditions for its continued adequate operation)
that may arise from changes in its interna1 state or in its
environment. Any assertion of this kind, no matter whether
of strict1y universal or statistica1 form, will be ca11ed
~_ig~~~E~12_~YE~!~~~!~_~!_~~1!E~g~1~!!~~·
(Hempe1, 1968, s 198)

Det syns nödvändigt att påpeka några egenskaper hos
ett - självreglerande - socialt system, som skiljer det
från ett rent biologiskt. Ett socialt system bör t ex be
traktas som ett dynamiskt, öppet system, vars betingelser
ständigt förändras. En annan skillnad är att människorna
i det sociala systemet kan betraktas som styrda av mål.
En tredje skillnad är att systemet bör vara kapabelt att
anpassa sig till olika slag av förändringar och reagerar
i enlighet med dess mål.

Dessa skillnader uttrycks här i tre antaganden:

l. Den analyserade strukturen (systemet) är påverkbar
av förhållanden inom och utom den.

2. Strukturens aktiviteter kan beskrivas som målinriktade.

3. Strukturen förfogar över mekanismer som reagerar på
påverkan och mål.

Dessa antaganden har uppmärksammats i olika grad och
på varierande sätt i den litteratur som gäller sociologisk
funktionsanalys. De utgör en grund för den fortsatta hier
arkiska begreppsanalysen, där antagandena motsvaras av be
greppen "påverkan", "mål" respektive "mekanismer".
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2.1 Påverkan

I
Inre

(2.1.1)

(2.1)
Påverkan

I

Yttre
(2.1. 2)

En sociai struktur ses således i detta sammanhang
som påverkbar. Den påverkas av förändringar, som antingen
är positiva för strukturen eller hotar eller stör dess
balans eller målsättning. Det sistnämnda fallet är mest
aktuellt i samband med sociologisk funktionsanalys. Merton
ger ett exempel på detta då han beskriver s k "dysfunctions":

The concept of dysfunction. which ~plies the concept of
strain. stress and tension. provides an analytical approach
to the study of dynamics and change. How are observed dys
functions contained within a particular structure. so that
they do not produce instability1 Does the accumulation of
stresses and strains produce pressure for change in such
directions as are likely to lead to their reduction1
(Merton. 1957. s 53)

Förändringarna kan vara faktiska eller - vilket är
viktigt att påpeka i samband med studiet av sociala system/
strukturer - bestå av attitydförändringar. Förändringar
kan antas inträffa inom en struktur, t ex då strukturens
medlemmar (personer eller grupper) ställer nya krav på in
flytande eller gör nya anspråk på strukturens resurser.
De kan också antas inträffa i strukturens omgivning, t ex
ifråga om tekniska, ekonomiska eller sociala förhållanden.

2.2 Mål

Vad slags mål karakteriserar en social struktur? Dess mål
bör inte, vilket bl a framgår av Mertons resonemang, för
växlas med individernas (inom strukturen) motiv eller mål
sättningar:

At same point. functional analysis invariably assumes or
explicitly operates with some conception of the motivation
of individuals involved in a social system•••• these con
cepts are often and erroneously merged with the related.
but different. concepts of objective consequences of atti
tude. belief and behavior.
(Merton. 1957. s 50)

Ett studium av Mertons tankegångar visar att han med
"objektiva konsekvenser" avser sådana konsekvenser som bi
drar till ett systems harmoni och anpassning (adjustment
and adaptation of the system).
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Malinowski nämner t ex "överlevnad" som ett mål.
Detta målbegrepp kritiseras dock av Hempel, som påpekar
att fastän "överlevnad" har en förhållandevis klar mening
då det gäller biologiska organismer, är det mer i enlighet
med normalt språkbruk då man talar om sociala system, att
dessa söker bibehålla eller uppnå normala, goda tillstånd
snarare än blott och bart överlevnad. Vad som är ett
"normalt, gott tillstånd" måste givetvis preciseras.

Timasheff ser en strukturs (grupps) bibehållande av
status quo eller dess utveckling som dess mål:

In the first place (and this starting point is often obscured
in the writings of functionalists), the maintenance and the
possible extension of a group and its social system, as weIl
as the persistence and the possible improvement of the group's
culture, are defined, at least implicitlY, as the group's
objectives or goais.
(Timasheff, 1964, s 228)

"överlevnad, normalt tillstånd, stabilitet, harmoni,
utveckling" och liknande ses således som en social struk
turs mål. Detta är i enlighet med de uppfattningar som
brukar framföras i samband med sociologisk funktionsana
lys, att en social struktur kan ses som ett självregleran
de system.

Vilka skäl finns då för att man skall kunna postulera
sådana mål? Ett skäl kan vara att människor i en social
struktur har behov som den sociala strukturen kan tillgodo
se om den arbetar normalt eller helst utvecklas. Bland
sådana behov märks behov av trygghet, självförverkligande,
status, egna kulturmönster etc. Ett annat skäl är att de
flesta sociala strukturer är verksamma i omgivande större
system. om de inte fungerar normalt, så kan detta hota
de större systemens verksamhet.

2.3 Mekanismer

I
Äter
ställande
(2.3.1)

(2.3)
Mekaiismer

Vidmakt
hållande
(2.3.2)

Utveck
lande
(2.3.3)

Begreppet "funktion" innebär till slut också att en
struktur reagerar på påverkan på ett sätt som svarar mot
strukturens mål. Dessa reaktioner kallas här (sociala)
mekanismer. Merton beskriver dem på följande sätt:

Functional analysis in sociology ••• calls for a 'concrete
and detailed' account of the mechanisms which operate to
perform a designated function. This refers not to psycho
logical, but to social, mechanisms (e.g. role-segmentation,
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insu1ation of institutiona1 demands, hierarchica1 ordering
of va1ues, social division of 1abor, ritual and ceremonial
enactments etc.)
(Merton, 1957, s 52)

Hempel beskriver dem som:

••• some recurrent activity or some behavior pattern in an
individua1 or a group, such as a physio1ogica1 mechanism,
a neurotic trait, a culture pattern or a social institution.
(Hempe1, 1968, s 186)

Sociala mekanismer ses ofta som det huvudsakliga ob
jektet för funktionsanalysen. En viss företeelse i en
social struktur uppmärksammas. Den undersöks därefter med
avseende på dess konsekvenser för den sociala strukturen.
Hempel beskriver detta:

And the principal objective of the ana1ysis is to exhibit
the contribution which the behavior pattern makes to the
preservation or the deve1opment of the individua1 or the
group in which it occurs. Thus, functiona1 ana1ysis seeks
to understand a behavior pattern or a sociocu1tura1 institu
tion by determining the ro1e it p1ays in keeping the given
system in proper working order or maintaining it as a go
ing concern.
(ibid., s 186)

Mot bakgrunden av diskussionen ovan kring begreppen
mål och påverkan identifieras här tre slag av mekanismer:
För det första, återställande mekanismer, då en struktur
utsätts för påverkan som är störande eller hotande, och
man kan anta att strukturens ursprungliga jämvikt rubbats.
För det andra, vidmakthållande mekanismer, då avvikelserna
från strukturens mål inte kan betraktas som direkt störan
de eller hotande utan mer normala samt för det tredje, ut
vecklande mekanismer, då medlemmarna i en struktur ställer
krav på förbättringar, strukturens omgivning ställer krav
på ökad effektivitet eller liknande.

EN JÄMFöRELSE MELLAN DEN HIERARKISKA BEGREPPSANALYSEN AV
SOCIAL FUNKTION OCH MERTONS PARADIGM FÖR SOCIOLOGISK
FUNKTIONSANALYS

Har den hierarkiska begreppsanalysen av "social funktion"
något teoretiskt eller praktiskt värde? En jämförelse
med Mertons välkända och omdiskuterade paradigm kan inte
förväntas ge något fullständigt svar på denna fråga.

Mertons paradigm är inte enbart en begreppsanalys.
Den är också ett handlingsprogram för vetenskapliga under
sökningar, där bl a analysobjektets karaktär, validerings
problem m m ingår. Den begreppsanalytiska delen behandlar
inte enbart innebörden i begreppen utan dessa diskuteras
också på ett allmänt sätt med avseende på svårigheter, be
tingelser för deras användning etc. En förteckning över
de typer av begrepp och problem som ingår i Mertons para
digm redovisas i tabell 5:1.
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Tabell 5:1. Begrepp och problem i Mertons paradigm för sociologisk
funktionsanalys

1 The items to which functions are imputed

2 Concepts of subjective dispositions (motives, purposes)

3 Concepts of objective consequences (functions, dysfunctions)

4 Concepts of the unit subserved by the function

5 Concepts of functiona1 requirements (needs, prerequisites)

6 Concepts of the mechanisms through which functions are fu1
filled

7 Concepts of functiona1 alternatives (functiona1 equiva1ents
or substitutes)

8 Concepts of structura1 context (or structura1 constraint)

9 Concepts of dynamics and change

10 Problems of va1idation of functiona1 ana1ysis

11 Problems of the ideo1ogica1 imp1ications of functiona1
ana1ysis

(Merton, 1957, s 50-64)

Mertons paradigm är följaktligen inte direkt jämför
bar med den hierarkiska begreppsanalysen, även om den i
vissa avseenden delvis sammanfaller, t ex paragraf 6
"Concepts of mechanisms" i paradigmen med punkt 2.3 i den
hierarkiska begreppsanalysen.

Det viktigaste inslaget i Mertons paradigm är utan
tvekan hans distinktion mellan manifesta och latenta funk
tioner. Han utgår från begreppet "subjektiva dispositio
ner". Dessa utgörs av individuella motiv eller mål. Han
framhåller att sådana ofta felaktigt förväxlas med vad han
kallar för "objektiva konsekvenser av attityder, trosföre
ställningar och beteenden". Dessa sistnämnda hör ihop med
funktionsanalysen under förutsättning att de bidrar till
det studerade systemets harmoni och anpassning. Dessa
"objektiva konsekvenser" är antingen medvetna och avsedda
eller omedvetna och icke avsedda. De kallas i det första
fallet för manifesta funktioner, i det andra fallet för
latenta eller i Mertons egna ord:

Manifest functions are those objective consequences contri
buting to the adjustment or adaptation of the system which
are intended and recognized by the participants in the
system.

Latent functions corre1ative1y, being those which are neither
intended nor recognized.
(LbLd , , s 51)
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Med hjälp av denna distinktion kan, enligt Merton,
flera vetenskapliga behov tillgodoses. Det finns t ex
många sociala sedvänjor som fortgår fastän deras ursprung
liga syften sedan länge är glömda. Dessa tolkas som vid
skepelse, tradition, social tröghet etc, men det är möj
ligt att de i stället bör tolkas som en latent funktion
hos den studerade folkgruppen. Merton ger som exempel
Hopi-indianernas regndanser. De har den manifesta funk
tionen att framkalla regn, vilket uppenbarligen är ett
irrationellt beteendemönster. Den latenta funktionen i
detta beteende kan emellertid vara att skapa samhörighet
mellan gruppens och stammens medlemmar. Distinktionen
mellan manifesta och latenta funktioner förklarar såle
des i fall som detta till synes irrationella beteende
mönster. Merton tar också upp andra fördelar med distink
tionen. Den styr forskarens uppmärksamhet mot givande
forskningsfält. Genom upptäckt av olika latenta funktio
ner ökas fonden av sociologisk kunskap etc.

Hur förhåller sig då den hierarkiska begreppsanaly
sen av "social funktion" till Mertons distinktion? En
jämförelse i ett par konkreta fall tycks egentligen inte
peka på några avgörande skillnader. Det första fallet
gäller det välkända belysningsförsöket i Western Electric
undersökningen.

Detta försök innebar ett fiasko (enligt Elton Mayo).
I två och ett halvt år försökte man ta reda på om belys
ningsförhållandena hade någon inverkan på produktiviteten
i en fabrik. Det visade sig emellertid att produktionen
ökade både inom kontrollgruppen, där belysningen hölls
konstant, och i experimentgruppen, där belysningens in
tensitet varierades. Merton tolkar detta försök så att
resultaten skapades av två funktioner. Den ena var mani
fest och gällde arbetsgruppens produktion i förhållande
till belysningens intensitet. Den andra funktionen var
latent och gällde gruppens omedvetna och icke avsedda be
teenden. Merton framhåller:

In effect, then, it had taken years of experimentation to
turn the attention of the Western Electric research team
to the latent social functions of primary groups emerging
in industrial organizations.
(Lb i.d , , s 68)

Den hierarkiska begreppsanalysen av arbetsgruppens
sociala funktion skulle grovt schematiskt kunna se ut som
i tabell 5:2.

Det framgår av tabell 5:2 att belysningsförsöket kan
tolkas utan att begreppen manifesta och latenta funktio
ner användes.

I ett annat fall använder Merton manifesta och laten
ta funktioner för att förklara varför människor köper kon
sumtionsvaror, som de inte har direkt nytta av (The Pattern
of Conspicuous Consumption). Han menar att köpandet har
en latent funktion. Denna består i att en vara köps därför
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Tabell 5:2. Schematisk sammanställning av resultaten från det s k
belysningsförsöket i Western Electric-undersökningen
med utgångspunkt från hierarkisk analys av begreppet
"social funktion"

1. Struktur

1.1 Komponenter

1. 2 Relationer

2. Funktion

2.1 Påverkan
(inre och
yttre)

2.2 Mål

2.3 Mekanismer

En arbetsgrupp, vars produktivitet undersöks
under varierande belysningsförhållanden

De arbetare som ingår i gruppen

Kamratrelationer och liknande som håller
samman gruppen

Gruppens beteendemönster

Potentiella eller verkliga hot mot kamrat
skap, sammanhållning m m i gruppen från t ex
försöksledarna

Gruppens överlevnad, normala förhållanden i
gruppen, om möjligt förbättrade arbetsför
hållanden m m, vilket kan bidra till grupp
medlemmarnas behov av trivsel, trygghet o d

Gruppmedlemmarnas inbördes påverkan för att
kontrollera och hålla produktiviteten vid en
önskad eller förväntad nivå, vilket bäst
främjar gruppens överlevnad

att den höjer köparens status. Tabell 5:3 återger den
hierarkiska begreppsanalysen som ett alternativ.

Varför når man ungefär samma resultat med utgångs
punkt från den hierarkiska begreppsanalysen av "social
funktion" som i motsats till Merton inte utgår från mani
festa och latenta funktioner? En förklaring kan ligga i
det målbegrepp som används i den hierarkiska begrepps
analysen (och som speglar flera författares, däribland
också Mertons uppfattning om ett socialt systems respek
tive strukturs mål). I denna används mål av typ "stabi
litet", "normal working order", vilka i princip kan antas
vara såväl okända som icke avsedda. I Mertons terminologi
skulle de sägas vara latenta. Den hierarkiska begrepps
analysen fäster därför tämligen automatiskt uppmärksamhe
ten vid samma förhållanden som Mertons distinktion.

Merton förespråkar den analytiska paradigmen som ett
medel att effektivisera såväl kvalitativt som kvantitativt
inriktade undersökningar. Den hierarkiska begreppsanaly
sen kan ses som en speciellt utformad analytisk paradigm.
Dess möjligheter till kvalitativ analys har illustrerats
på de föregående sidorna i detta kapitel. I det följande
ges ett exempel på en kvantitativt inriktad studie med
den hierarkiska begreppsanalysen som bas.



66

Tabell 5:3. Schematisk aaaananat äf.Lndng av synpunkter på "The
Pattern of Conspicuous Consumption" med utgångspunkt
från en hierarkisk begreppsanalys av "social funktion".

1. Struktur

1.1 Komponenter

1.2 Relationer

2. Funktion

2.1 Påverkan

2.2 Mål

2.3 Mekanismer

Mindre bostadsort i Nordamerika eller
Europa av typ villasamhälle

Grannar i samhället

Sociala relationer som bl a är beroende av
social status

Konsumtionsmönster i ett grannskap

Störningar av varjehanda slag som kontinuer
ligt hotar eller påverkar den etablerade
rangordningen

Stabilitet i kontaktmönster o d

Inköp av statusgivande varor och informa
tion om detta till grannar

EMPIRISK UNDERSöKNING MED EN BEGREPPSHIERARKI SOM BAS

Resultatet av den hierarkiska begreppsanalysen samman
fattas i figur 5:1. Vid begreppen på de lägsta nivåerna
i figuren har vita fält tecknats. Dessa kan uppfattas
som krav på information om den företeelse som är föremål
för undersökning.

Den undersökning aven grupp tjänstemäns sociala
funktion, som diskuteras i ett följande avsnitt, utgör
ett exempel på hur information kan samlas in. Denna
tjänstemannagrupp utgjordes av s k löneingenjörer, verk
samma inom byggbranschen i Stockholm. Undersökningen
genomfördes i tre etapper. Under den första etappen dis
kuterades gruppens förhållanden med representanter för
uppdragsgivaren, observationer av gruppens beteende under
sammanträden o d utfördes. Denna första etapp syftade
till att åstadkomma en allmän bakgrund för specificering
av problem, formulering av arbetshypoteser m m. Den andra
etappen syftade till en belysning av löneingenjörernas
sociala funktion och utgick därför från den hierarkiska
begreppsanalysen enligt figur 5:1. Denna etapp genomför
des i form av samtal med personer som uppgivits ha sär
skilt goda insikter i löneingenjörernas förhållanden.
Den tredje etappen innebar en enkätundersökning. I denna
formades de uppgifter som framkommit under samtalen i den
föregående etappen till enkätfrågor. Denna etapp syftade
till en bekräftelse på och en fördjupning av resultaten
från de föregående etapperna.

Ett exempel. Det gällde bl a att under undersökningens etapp
nr 2 söka få fram uppgifter om vad slags yttre påverkan (dvs
begrepp 2.1.1 i begreppshierarkin) den undersökta strukturen
utsattes för. Denna struktur utgjordes av ett löne- och
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arbet&marknadssystem. Uppgifter framkom, vilka innebar att
tekniska och strukturella förändringar kunde påverka syste
met liksom en pågående utveckling mot allt större företag,
ökad standardisering av byggen samt datateknikens utveckling.
Dessa uppgifter formades till enkätfrågor i undersökningens
etapp nr 3. Exempel på ett par sådana frågor, som gällde
en av dessa uppgifter, tendensen mot ökad standardisering
av byggen, ges i figur 5:2 och 5:3.

Arbets
chefer

Plats
chefer

Löneingen
jörer

Nej, Ej
troligen upp-

Ja, säkert Ja, troligen inte givit

I 34 % 57 % ~

1
57 % 38 % El

<

I~[ 38 % I 54 %

Figur 5:2. Arbetschefers, platschefers och löneingenjörers svar på
frågan: "Anser Ni att utvecklingen inom byggbranschen
går mot ökad standardisering av byggena?"
(Österberg, 1972)

Ja, troligen

58 %

Figur 5:3. Löneingenjörernas svar på frågan: "Om utvecklingen in
om byggbranschen går mot att byggena blir mer standardi
serade, tror Ni då att detta kommer att inverka på löne
systemets framtida utformning?"
(Österberg, 1972)

LÖNEINGENJöRERNAS SOCIALA FUNKTION

Löneingenjörer
avtalsfrågor.
de en grupp på

är personer som är experter på löne- och
Den undersökning som refereras här,l gäll
cirka 30 ingenjörer i Stockholms-området.

l Se vidare Österberg-Forsblad, 1971, Forsblad-Eriksson, 1971. Redo
görelsen i detta avsnitt är delvis ett referat av kapitel V i
österberg, 1972.
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Det fr~gick på ett ganska tidigt stadium av undersökning
en, att de hade en ovanlig och ur organisationsteoretisk
synpunkt intressant dubbelställning. Formellt var de via
anställningsavtal knutna till olika företag. Informellt
var de på flera sätt knutna till den lokala arbetsgivare
föreningen. Hur hade denna dubbelställning uppstått och
varför? Kunde begreppet "social funktion" bidra till att
förklara den? Den sistnämnda frågan antyder att lönein
genjörernas dubbelställning utgör en parallell till t ex
arbetsgruppens produktivitetsmönster i Western Electric
undersökningen och förortsbors konsumtionsmönster. Är
detta verkligen fallet? En genomgång av löneingenjörernas
roll i den sociala struktur i vilken de fungerar med ut
gångspunkt från den paradigm som den hierarkiska begrepps
analysen utgör, kan ses som ett försök att besvara denna
fråga. En schematisk sammanställning av några resultat
från en sådan genomgång ges i tabell 5:4.

Tabell 5:4. Schematisk sammanställning av resultat från en under
sökning av s k löneingenjörer med utgångspunkt från en
hierarkisk analys av begreppet "social funktion"

1. Struktur

1.1 Komponenter

1. 2 Relationer

2. Funktion

2.1 Påverkan

z.r.r Inre på-
verkan

2.1.2 Yttre på-
verkan

2.2 Mål

2.3 Mekanismer

Löne- och arbetsmarknadssystemet inom bygg
branschen i Stockholm

Arbetsgivareorganisation. fackförening.
företag. arbetare

Löneförhandlingar. avtalstolkningar. mät
ning av ackordsarbete. övervakning av av
talens fullgörande

Aktivitetsmönster för att hålla systemet
gående och i god ordning. bl a genom rekry
tering. organisation och administration av
löneingenjörer

Utvecklingstrender i samhället. förändrade
attityder till lönesystemet

Orättvisor för olika typer av företag. be
svärligheter i lönesystemets hantering. 10
jalitetsproblem. löneglidningar

Fortgående tekniska och strukturella för
ändringar. utveckling mot större företag.
mer standardiserade byggen. införandet av
datateknik

Främst: bibehållen balans mellan parterna
på arbetsmarknaden

Löneingenjörernas åtgärder för att minska
friktioner och andra problem inom systemet
mm
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Hur ser då för det första den struktur ut, där löne
ingenjörerna verkar? Den utgörs av ett löne- och arbets
marknadssystem. Komponenter i detta system är främst ar
betsmarknadens parter på det lokala planet, dvs fackföre
ningen och arbetsgivareföreningen. De olika företagen
måste också räknas som komponenter liksom de arbetslag
som är sysselsatta vid företagen. Löneingenjörsgruppen
är den komponent som uppmärksammas mest i detta samman
hang, vilket givetvis inte behöver betyda att den är vik
tigast i ett vidare sammanhang.

Relationerna mellan nämnda komponenter manifesteras
i bl a förhandlingar för att träffa överenskommelser om
löner. Många av dessa överenskommelser gäller ackord.
För att ackordslöner skall kunna betalas, måste det ut
förda arbetet "mätas". överenskommelserna görs vidare
till föremål för s k avtalstolkningar. Avtalens efter
levnad övervakas för att t ex förhindra otillåten löne
glidning.

Den andra huvudfrågan gäller strukturens dvs löne
och arbetsmarknadssystemets funktion. Enligt begrepps
analysen antas denna innebära att en social struktur har
mål för sin verksamhet av typ stabilitet, överlevnad o d.
Många uttalanden från representanter för bl a arbetsmark
nadens parter stöder antaganden om att man inom löne- och
arbetsmarknadssystemet strävar efter stabilitet, t ex
manifesterad i maktbalans mellan parterna. Stabilitet
kan kanske dock beskrivas bättre i andra termer än makt
balans. Det kan t ex sägas innebära ett utbyte av infor
mationer och tjänster, som motsvarar alla parters förvänt
ningar och som fortgår kontinuerligt i ett jämnt tempo.
Tecken på instabilitet kan utgöras av konflikter på ar
betsmarknaden och - i mindre skala - gälla tvister om lö
ner på en arbetsplats e d. En av löne- och arbetsmark
nadssystemets huvuduppgift är dock att lösa sådana kon
flikter. Endast de mycket allvarliga eller olösta kon
flikterna kan därför antas utgöra ett hot mot stabilite
ten i systemet.

Det är också möjligt att från givna utgångspunkter
postulera andra tecken på instabilitet. Brister i viljan
eller förmågan hos någon av systemets komponenter att mot
svara ställda förväntningar utgör ett exempel liksom
bristande vilja eller förmåga att acceptera andras tjäns
ter eller insikter. Sådana förändringar kan manifesteras
aven minskning i kommunikationsflödet inom systemet. De
kan ge upphov till förändringar i t ex arbetsgivare- och
arbetstagareorganisationernas arbetsuppgifter, storlek m m.
I samtliga av de fall som här har skisserats, utgör in
stabilitet ett hot mot individernas i systemet ekonomiska
eller sociala behov.

Stabiliteten hotas genom inre och yttre påverkan.
Utvecklingen mot större företag kan ses som ett exempel
på yttre påverkan eftersom en sådan utveckling gör att
arbetarna knyts närmare till företagen och partsorganisa
tionernas uppgifter som förmedlare av kontakter, som med-
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lare m m därmed minskar. Företagens arbetsuppgitter blir
mer enahanda och standardiserade, vilket innebär att löne
avtalod inte så mycket som tidigare behöver anpassas
till enskilda företag. Härmed minskar också partsorgani
sationernas arbetsuppgifter. Datatekniken är också en
påverkande förändringsfaktor, eftersom den också kan eli
minera vissa arbetsuppgifter i löneberäkningar o d och
skapa nya, vars konsekvenser för systemet inte kan förut
ses.

Som exempel på inre påverkan kan missnöjet med sys
temet anges. 66 procent av löneingenjörerna angav t ex
att missnöjet med lönesystemet inom företagen var stort.
Då ett antal arbetsledare tillfrågades om vilken arbets
uppgift som de helst ville slippa ifrån, kom mätnings
och lönefrågorna som en god tvåa på den negativa sidan.
Systemet ansågs vidare vara orättvist för olika typer av
företag. Det skapade otrygghet i anställningsförhållan
dena och bristande samhörighet i relationerna mellan fö
retag och anställda. på ett indirekt sätt kunde det ock
så anses bidra till löneglidning. Dessutom förekom brott
mot avtalen, vilket också kan betraktas som ett hot mot
systemet. Till slut kan systemets avsevärda komplexitet
också antas utgöra ett hot mot systemets balans eller
överlevnad.

I den hierarkiska begreppsanalysen av "social funk
tion" ingår också att mekanismer förekommer, vilka verkar
för att återställa jämvikten i ett system då denna rubbats.

Man måste anta att många mekanismer förekommer för
att upprätthålla, återställa jämvikten i löne- och arbets
marknadssystemet. Föreliggande undersökning har dock haft
det mer begränsade syftet att analysera löneingenjörernas
uppgifter i detta system. Ett antagande görs därför att
löneingenjörerna har till uppgift att motverka de störning
ar - påverkan - som karakteriserar nämnda system. Löne
ingenjörerna ~tgör härigenom en viktig mekanism.

En löneingenjör kunde t ex verka för att minska orätt
visor i systemet. Genom sina kontakter med nämnda arbets
givareförening och med sina kollegor i löneingenjörskret
sen kunde han medverka till att sprida kunskaper om hur
systemet fungerade för olika företag, vilket var en förut
sättning för att systemet skulle kunna modifieras. Han
kunde minska otryggheten i arbetarnas anställningsförhål
landen genom att verka som arbetsförmedlare. Han placera
de om arbetskraften inom företaget efter behov och till
gång på olika arbetsplatser och kunde också medverka till
anställningar vid andra företag, vilkas behov av arbets
kraft han fick kunskap om genom sitt medlemskap i gruppen
av löneingenjörer. Löneingenjörernas insatser i detta av
seende vidimerades av 85 procent av andra tillfrågade
tjänstemän vid de företag där löneingenjörerna arbetade.
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Relationerna mellan företag och arbetare upplevdes
som formella. Kontakterna mellan dessa skedde i stor ut
sträckning i form av förhandlingar. Löneingenjören bi
drog till att underlätta kontakterna. Detta ansåg inte
bara 70 procent av de tillfrågade tjänstemännen vid före
tagen, utan även hälften av de s k lagbasarna (mer eller
mindre spontant framträdande ledare för arbetslagen).
Han motverkade också löneglidning eftersom han genom sina
kontakter med arbetsgivareföreningen och sina kollegor
kunde få en överblick av lönerna också vid andra företag
än det egna.

Sammanfattningsvis kunde man finna stöd för antagan
det att löneingenjörerna utgjorde en viktig mekanism i
ansträngningarna att upprätthålla stabiliteten i löne- och
arbetsmarknadssystemet. Deras möjligheter i detta hänse
ende var beroende av nära kontakter med den lokala arbets
givareföreningen. De behövde t ex regelbundet informatio
ner om löneläget, tillgången på arbetskraft m m. De be
hövde vidare ett auktoritativt stöd från föreningen för
att kunna hävda systemets regler. Föreningen tillgodosåg
också dessa behov genom att bl a ordna sammanträden och
konferenser med dem. En tjänsteman var avdelad att hålla
kontakt med dem. Deras dubbla anknytning till dels före
ningen - den nära anknytningen framgår påtagligt av under
sökningen - dels deras respektive företag kunde därför
ses som en god anpassning till löne- och arbetsmarknads
systemets behov och krav.
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6 VERKSAMHETSMODELLEN

Den analys som presenteras på de följande sidorna syftar
till att skapa en bild - eller en modell - aven organi
sations verksamhet i sin omgivning. Modellen innebär en
kartläggning av viktiga verksamhetsgrenar (processer, ak
tiviteter o d) i organisationen och utförs med hjälp av
hierarkisk begreppsanalys.

Det ursprungliga syftet med modellen var att den
skulle utgöra en grund för undersökning och bedömning av
myndigheters effektivitet. l Modellen är emellertid i sin
nuvarande form tänkt att vara tillämpbar på fler typer av
organisationer, också i sammanhang där andra frågor än ef
fektivitet diskuteras. Syftet är dock fortfarande mer
praktiskt än teoretiskt: att ge möjlighet till tämligen
snabba och översiktliga analyser av hela organisationer.

Modellen har beröringspunkter med flera andra ansat
ser att studera organisationer. Den kan till vissa delar
anses utgöra en parallell till Cyerts och Marchs (1973)
"Behavioral Theory of the Firm", fastän bredare - och
grundare -, mer socialt än ekonomiskt anlagd. Vidare har
en del systemteoretiska tankegångar infogats. Modellen
kan också ses som ett bidrag till den forskning som gäller
företagstaxonomier. 2

Den hierarkiska begreppsanalysen sker mot en bakgrund
av - tentativa - svar på några grundläggande frågor som
t ex "Vad är en organisation? Vad är verksamhet? och Vil
ken betydelse har omgivningen för organisationen?"

l Se Österberg, Verksamhetsvärdering - Förslag till ett system för
undersökning och bedömning av myndigheters effektivitet. Riksrevi
sionsverket, Stockholm 1975.

2 T ex den forskning som bedrivits vid Ekonomiska Forskningsinstitu-
tet vid Handelshögskolan i Stockholm. Se Westerlund et al. (1972),
Sjöstrand (1973), Asplund (1974) m fl.
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Vad är en organisation?l Någon fullständig enighet
om svaret på denna fråga finns inte. Strother påpekar
t ex:

There is very little solid evidence for the "universality of
principles of organization". As a matter of fact, there is
very little evidence as yet that there are any principles of
organization, universal or otherwise.
(Strother, 1963, s 21)

En genomläsning av några författare som är represen
terade i "Handbook of Organizations" (March, ed. 1965)
visar dock på en tendens att i likhet med Barnard (1938)
se en organisation som "ett system av koordinerade akti
viteter mot vissa medvetna mål". Inom denna ram betonas
olika aspekter på organisationen. Udy talar t ex om orga
nisationen som ett system av roller. Stinchcombe talar
om sociala relationer och Cartwright ser organisationen
som en sammansättning av ömsesidigt beroende delar som
var och en har en särskild uppgift med avseende på hel
heten.

Andra författare betonar ledarskapets betydelse för
organisationsbegreppet. Gibb framhåller t ex:

Some writers emphasize the fact that the emergence of 1eader
ship is synonymous with differentiation of individua1 ro1es
within the group. And a group in which the members are
differentiated as to their responsibi1ities for the task of
approaching the group goa1 is common1y ca11ed an "organiza
tion.
(Gibb, 1954, s 880)

Gibb framhåller också att ".•. all groups are charac
terized to some degree by hierarchical structure or organi
zation" (s 880). Han menar att det därför ofta kan vara
svårt att skilja mellan begreppen "grupp" och "organisa
tion".

Strother har ställt samman en rad författares uppfatt-
ningar om organisationer:

1. Organizations are groups of two or more peop1e
2. in some kind of cooperative re1ationship to one another
3. This cooperation imp1ies some kind of co11ective goa1(s)

or input(s)
4. The groups exhibit some kind of differentiation of function

among members and
5. maintain some kind of more or less stab1e and explicit

hierarchica1 structure

1
QE~~!~e~!~~' That process which differentiates one part from
another in a functiona1 sense and which at the same time creates
an integrated comp1ex of functiona1 re1ationships within the whole.
Fairchi1d, Dictionary of Socio1ogy.
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6. A1though not emphasized in the c1assica1 theories, which
tend to treat organizations as c10sed systems, it wou1d
seem essentia1 to recognize that organizations exist in
a total field; references to c1iente1e, mi1ieu, inputs,
equi1ibrium, and legitimation indicate recognition of
this facto

(Strother, 1963, s 23)

Strothers sammanställning gäller i första hand social
vetenskapliga författares bild av organisationen. En ana
lys av organisationer kan dock inte vara begränsad till
ovanstående uppfattningar. Det måste anses vara betydel
sefullt - mer än vad Strother antyder - och särskilt på
tagligt då det gäller organisationer av typ "företag", att
en organisation i regel är verksam för att frambringa
vissa resultat i form av varor, tjänster m m. Härav föl
jer också att resurser i form av kapital, råvaror, energi
m m som behövs för framställningen av resultat, är en nöd
vändig förutsättning för organisationens verksamhet.

Bilden aven organisation, vars verksamhet är bero
ende av tillförsel av energi, råvaror m m och leder till
verksamhetsresultat i form av varor, tjänster m m, stäm
mer väl överens med den bild av organisationen som system
teoretiskt orienterade författare (t ex Katz & Kahn,
1966) målat upp.

Tillförsel av energi, råvaror etc och utflödet av va
ror, tjänster m m måste ske till och från organisationens
omgivning. Detta tycks i sin tur förutsätta att organisa
tionen också är beroende av informationer om och från om
givningen.

The inputs into living systems consist not on1y of energic
materials which become transformed or altered in the work
that gets done. Inputs are a1so informative in character
and furnish signals to the structure about the environment
and about its own functioning in relation to the environment.
(Katz & Kahn, 1966, s 22)

I den diskussion som hittills förts har det underför
ståtts att en organisation har en omgivning. En organisa
tions omgivning är ett begrepp som sammanfattar en upp
sättning av företeelser utanför organisationen, valda i
samband med en analys av organisationen därför att de di
rekt eller indirekt antas påverka eller påverkas av orga
nisationen.

En organisations omgivning kan således endast anges
med utgångspunkt från organisationen ifråga. Några exem
pel: ett företags eller myndighets omgivning utgörs av
samhället. Samtidigt kan en myndighets omgivning sägas
utgöras av vissa fraktioner i samhället, t ex regering och
riksdag och/eller myndighetens klienter eller medborgare
i allmänhet. Ett företags omgivning utgörs av dess mark
nad. (Detta har betonats av t ex Ansoff, 1971 och Cyert
& March, 1963.) Definitionen av "organisation" medger
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även att t ex avdelningar eller arbetsgrupper inom före
tag eller myndigheter betraktas som organisationer. I de
fallen utgör andra avdelningar och arbetsgrupper viktiga
omgivningsfaktorer.

Föreställningen om en organisation i en omgivning
förutsätter en gränslinje eller gränsområde. Man kan tän
ka sig gränser av många slag: fysiska, legala, ekonomiska,
psykologiska och sociala. En generell definition ges av
bl a Haberstroh (1965) som karakteriserar gränsen som att
" •.• there is a marked drop in commonness of purpose, uni
ty of function, or interdependence" (s 1174). Gränsen kan
vara mer eller mindre genomtränglig. Kontakter mellan
personer inom och utom organisationen tillåts inte eller
begränsas. Nya organisationsmedlemmar accepteras inte om
de inte motsvarar vissa krav.

Kontakterna över organisationens gränser kan således
vara mer eller mindre livliga. Man måste också anta att
de är mer eller mindre betydelsefulla. Jämför t ex ett
företags kontakter med den relativt obestämda massa av in
stitu.tioner och människor, som kallas för II samhället II och
som utgör en del av företagets omgivning med den del av
företagets omgivning som utgörs av dess kunder.

Antagandet att det finns en gräns mellan en organisa
tion och dess omgivning förutsätter också att organsiatio
nen förfogar över ett visst utrymme som det kan expandera
eller kontrahera.

Låt oss till slut också anta att omgivningen föränd
ras och att detta kräver kontinuerliga anpassningar från
organisationens sida.

Den diskussion som förts kan sammanfattas i en serie
av antaganden, vilka utgör en utgångspunkt för den hierar
kiska begreppsanalysen, nämligen följande:

l. En organisation är en grupp av två eller flera indi
vider som samverkar för att uppnå vissa gemensamma
mål. Organisationsmedlemmarna har differentierade
uppgifter. Relationerna mellan dem kännetecknas av
en viss stabilitet.

2. Organisationen producerar varor, tjänster, ideer m m
vilka tillförs dess omgivning. Råvaror och annat
basmaterial som behövs för produktionen erhålles från
omgivningen.

3. Organisationen tillförs kapital, personal och andra
resurser från omgivningen.

4. Omgivningen förändras kontinuerligt liksom organisa
tionen.

5. Organisationen förfogar över ett visst utrymme (en
nisch) i omgivningen.

Dessa antaganden beskriver bl a flera av de insatser
som organisationen erhåller från omgivningen. Bland dessa
märks kapital, personal och andra resurser, råvaror och
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annat basmaterial samt utrymme. Antagandena tar också
upp vissa prestationer som organisationen tillför omgiv
ningen. Bland dessa märks varor, tjänster och andra pro
dukter, vinster och annat överskott från organisationens
verksamhet o d.

Omgivningens insatser är en förutsättning för orga
nisationens överlevnad. Härav tvingas man till en slut
sats som innebär att organisationens verksamhet kommer
att inriktas så att den i möjligaste mån tillförsäkras
dessa insatser. Den vedertagna vägen för detta är att
organisationen byter prestationer mot insatser. Det är
trivialt att notera att ett sådant enkelt bytesförfarande
kompliceras av många faktorer. Bland dessa märks osäker
heten i bedömningen av värdet aven organisations presta
tioner, mycket märkbart i t ex sådana fall där en organi
sations prestationer inte kan värderas i pengar. De
tjänster som en myndighet presterar är ett exempel på
detta.

Andra faktorer kommer också emellan prestation och
insats (figur 6:1). Tillgången på resurser, råvaror och
andra insatser spelar in liksom omgivningens behov av or
ganisationens prestationer. De värderingar som finns i
organisationens omgivning och som gäller såväl organisa
tionen i dess helhet som dess prestationer och behov av
insatser, måste vidare anses vara av betydelse. En myn
dighet erhåller t ex anslag därför att statsmakterna an
ser att den fyller en funktion i samhället. I ett sådant
fall bedöms inte myndighetens prestationer annat än på ett
mycket allmänt sätt.

- Omgivning -

Insatser En
organisation

Tillgång på
insatser

Prestationer

Figur 6:1. Man kan föreställa sig en bild aven organisation, där
organisationen byter prestationer mot insatser från sin
omgivning. Det enkla bytes förloppet kompliceras dock
av många mellankommande faktorer, av vilka några finns
inritade i bilden.
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Denna situationsbild av organisationen i omgivningen
leder fram till antaganden om vissa bestämda aktivitets
m8nstep i opganisationen. Dessa kan inte enbart bestå av
mekaniska förlopp ,där prestationer rutinartat oföränderligt
byts mot insatser. Snarare kan organisationen förväntas
ofta uppträda aktivt i och under ständig anpassning till
omgivningen. Omgivningens värderingar påverkas i möjli
gaste mån till fördel för organisationen. Tillgången på
råvaror, resurser och utrYmme undersöks liksom omgivning
ens behov av prestationer. Tillförsel av information,
råvaror etc underlättas.

Sammanfattningsvis kan en organisations verksamhet
ses som aktiv eller mekaniskt passiv i förhållande till
omgivningen. En serie antaganden beskriver några mönster
i verksamheten:

l. En organisation erhåller insatser från omgivningen
i proportion till prestationernas kvantitet och kva
litet.

2. Organisationen söker påverka omgivningens värdering
ar med avseende på organisationen i dess helhet,
dess behov av resurser och andra insatser samt dess
produktion av varor, tjänster och andra prestationer.

3. Organisationen söker efter information om de förän
derliga skeenden som präglar omgivningen, tillgången
på råvaror, resurser och andra insatser från omgiv
ningen samt behovet av organisationens prestationer.

4. Organisationen söker att underlätta tillförseln och
transporten över organisationens gränser av informa
tion, råvaror, resurser m m.

ytterligare en grundfråga för den hierarkiska be
greppsanalysen måste tas upp till diskussion. Den gäller
organisationens verksamhet. En opganisations vepksamhet
definieras här som "en sammanhängande föyjd av särskilj
bara förändringar inom en organisation". Andra termer
med liknande innebörd är "process", "aktivitet", "organi
satoriskt beteende" m fl. En viss verksamhet kallas i
fortsättningen för "verksamhetsgren". Den kan delas in
i olika faser som avlöser varandra. Om man t ex studerar
en verksamhetsgren som gäller ett företags produktion, så
kan man urskilja en första fas som har med anskaffning
eller tillförsel av råvaror att göra, en andra fas som
innebär bearbetning av råvarorna och en tredje fas som
har att göra med överföringen av den färdiga produkten
till konsumenten eller annan avnämare.

Den kartläggning aven organisations verksamhet som
den hierarkiska begreppsanalysen åsyftar, förutsätter att
man kan peka ut särskilt viktiga vepksamhetsgpenap. I en-

l Jämför de resonemang om sekventiellt beteende som förs i kapitel 7.
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lighet med de antaganden som gjorts, förefaller en viktig
del av organisationens verksamhet ha att göra med samord
ningen av organisationens medlemmar. En annan del gäller
organisationens produktion. Vidare kan den verksamhet,
som har att göra med hanteringen av kapital och andra re
surser, utpekas som viktig. Dessa synpunkter stämmer
ganska väl med de olika vetenskapliga ansatser som före
ligger för att analysera organisationers verksamhet. Or
ganisationsläran sysslar t ex med de problem som hänger
samman med samordning av organisationens medlemmar. Pro
duktionsteknologin sysslar med olika aspekter på produk
tionen av varor eller tjänster. Ekonomin sysslar med han
teringen av resurser. De antaganden som gjorts pekar
emellertid på ytterligare ett par verksamhetsgrenar. Det
måste vara viktigt för organisationen att kunna hantera
de förändringar i omgivningen och inom organisationen som
sker, och som i viss mån kan förutses komma att ske. Till
slut bör också någon verksamhet antas förekomma som har
med organisationens utrymme att göra. Paralleller finns
naturligtvis också till de sistnämnda verksamhetsgrenarna.
Hanteringen av förändringar påminner mycket om de studier
av och program för företags och andra organisationers pla
nering som förekommer. Hanteringen av utrymme har att
göra med monopol, s k oligopol, företagsstrategier osv.

Sammanfattningsvis uttrycks dessa synpunkter i en av
slutande serie antaganden. Tillsammans med de serier an
taganden som tidigare redovisats utgör denna den teoretis
ka bakgrunden för den hierarkiska begreppsanalysen aven
organisations verksamhet, som presenteras i följande av
snitt. Serien omfattar följande antaganden om den verk
samhet som är nödvändig i en organisation för att:

l. Samordna organisationsmedlemmarnas ansträngningar
i enlighet med deras och organisationens gemensamma
mål.

2. Producera varor och tjänster m m.

3. Hantera kapital, arbetskraft och andra resurser.

4. Hantera förflutna, närvarande och kommande föränder
liga skeenden i organisationen och dess omgivning.

5. Anpassa organisationens utrymme till olika krav i
organisationen och dess omgivning.

HIERARKISK ANALYS AV BEGREPPET "ORGANISATIONERS VERKSAMHET"

Denna syftar till att steg för steg införa begrepp som för
klarar, utvecklar och specificerar den teori om en organi
sations verksamhet i sin omgivning som skisserats på de
föregående sidorna. De begrepp som valts för analysen be
tecknar olika verksamhetsgrenar. (Se figur 6:3)
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Q. En organisations verksamhet

verksamhet
(O)

En organi,ati,n,

Adminis
tration

(l)

Operativ
verksam
het

(2)

Resurs
använd
ning

(3)

Anpassning
till tids
förlopp

(4)

Ekologisk
verksam
het

(5)

Analysens första steg innefattar en specificering av
en organisations verksamhet genom sammanställning av fem
verksamhetsgrenar. Detta steg tas med - främst - den
sistnämnda serien antaganden som grund (se s 78). Den
första verksamhetsgrenen har kallats för "administration"
och svarar i grova drag mot de processer för samordnad
styrning aven organisation som vanligen brukar samman
fattas som administration. Den andra verksamhetsgrenen
har kallats för "operativ verksamhet". De processer som
denna sammanfattar har att göra med organisationens arbe
te, dvs bearbetningen av råvaror och annat basmaterial
till produkter. Den tredje verksamhetsgrenen beskriver
hur organisationen hanterar resurser. Den fjärde och den
femte beskriver hur organisationen anpassar sig till tid
och rum genom planering respektive strategier för expan
sion e d, En modell som illustrerar dessa tankegångar
visas i figur 6:2.

Tid

Tillskott,
överskott
av resurser

Anpass
ning till
tids
förlopp

Admini
stration

Ekologisk
verksamhet

Basmaterial,
produkter

Rum

Figur 6:2. En modell aven organisations verksamhet i sin omgivning
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-t
Förvärvande av kunska
per och värderingar

MOl Utbyte av kunskaper
a processer och värderingar

Målformulering

Administration

-[

Pllverkan

Styrprocesser
Kontroll

Försörjning med
basmaterial

Operativ verksamhet --------""'""- Arbete

Avsättning av produkt

Försörjning med resurser

Förvaltning av resurser
Resursanvändning ------------f

Ackumulering och/eller
distribution av resur
ser till omgivningen

Anpassning till

~
uppmärksammande / identi

fiering av skeenden

tidsförlop Analys av skeenden

Anpassning till
skeenden

t
Anal YS av ekologiska
betingelser

Ekologi...' --------- _
Inre anpassning

Etablering i omgivningen

Figur 6:3. Hierarkisering av b~greppet "en organisations verksamhet"
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l. Administration

. I
Mälprocesser

(1.1)

(1)
Administration

I

I
Styrprocesser

(1.2)

Det första begreppet på hierarkins översta nivå är
"administration". Det definieras här på följande sätt:

En organisations verksamhet styrs av värderingar, ba
serade på kunskaper. Sådana värderingar kallas här för
"organisationens mål". En organisations mål har tillkom
mit genom processer som innebär insamling, bearbetning
och produktion av kunskaper och värderingar. Styrningen
aven organisation mot ett samordnat uppnående av dess mål
kallas här för en organisations "administration".

Två nyckelbegrepp kan härledas ur ovanstående defi
nition: målprocesser och styrprocesser.

1.1 Målprocesser

F.. .. I dorvarvan e av
kunskap och
värderingar

(1.1.1)

(1.1)
Målprocesser

I
Utbyte av kun
skaper och vär
deringar

(1.1.2)

. I
Malformu1e-
ringar

(1.1.3)

Det första begreppet på begreppshierarkins andra ni
vå (B-nivån) har definierats på följande sätt:

Processer inom en organisation som innebär att en
organisations medlemmar - enskilt och i samverkan - söker
efter, tar emot, assimilerar, bearbetar, förmedlar och
byter kunskaper och värderingar. Dessa kunskaper och vär
deringar integreras och formuleras till mål i organisatio
nens verksamhet.

Begrerpet "målprocesser" är inte tillräckligt detal
jerat för ~tt vara av praktiskt värde i samband med en
operationalisering. Begreppet "målprocesser" delas där
för upp i tre nya begrepp i enlighet med de antaganden om
möjligheterna att identifiera olika steg i en verksamhets
gren som gjordes tidigare i detta kapitel.

Målprocesser innebär då för det första att organisa
tionen tar emot eller söker efter informationer - kunska
per och/eller värderingar - i organisationens omgivning
såväl som inom organisationen. Detta första steg i en
målprocess har kallats för förvärvande av kunskaper och
värderingar.
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1.1.1 Förvärvande av kunskaper och värderingar

Denna verksamhetsgren kan studeras ur många aspekter, t ex:
Varifrån kommer de informationer som behövs för målformu
lering? Från källor inom organisationen? Från vissa be
stämda fraktioner i omgivningen? Vad innehåller de? Har
ett aktivt sökande erfordrats? Vad har de personliga kon
takterna betytt? etc.

Det är sannolikt viktigt för organisationens funktion
i omgivningen att t ex informationskällorna representerar
de viktigaste fraktionerna i omgivningen. Informations
källorna bör vara givande och informationen av sådan art
att den kan förstås. Informationen bör vidare vara till
räcklig och regelbunden men inte redundant. Det är till
sist viktigt att informationen kommer till rätt person
eller avdelning inom organisationen. Om dessa villkor
inte uppfylls kan man postulera konsekvenser som är nega
tiva för organisationen, t ex isolering, orealistiska upp
fattningar om värderingarna i omgivningen m fl.

1.1.2 Utbyte av kunskaper och värderingar

Det andra steget i målprocesserna innebär utbyte och bear
betning av erhållna kunskaper och värderingar. Detta sker
mot bakgrunden av organisationsmedlemmarnas tidigare kun
skaper och värderingar samt den lagrade information som
förekommer i bl a arkiv och andra dokumentsamlingar. Cyert
och March (1963) har beskrivit hur organisationsmedlemmar
na förhandlar och hur beslut fattas mot bakgrunden av er
farenheter av arbetsrutiner, register, rapporter, direktiv,
planer etc.

Brister i utbytet och i bearbetningen av information
kan leda till otillräckliga och missledande underlag för
beslut och till samordningsproblem.

1.1.3 Målformulering

Det tredje steget i målprocesserna innebär målformulering
på grundval av de kunskaper och värderingar som förvärvats
och bearbetats. De mål som formuleras bör vara kända och
gemensamma för de flesta eller de viktigaste av organisa
tionsmedlemmarna. De kan ses som kompromisser, vars inne
håll är beroende av bl a organisationsmedlemmarnas relati
va inflytande och de formulerade målens betydelse för
personer och grupper inom organisationen och i organisatio
nens omgivning.

Termen "mål" används i vidsträckt bemärkelse för att
beteckna t ex organisationsideologier, organisationspoli
tik, beslut, regler, planer, programmål, budgets, affärs
ideer m m.
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Med avseende på målens innehåll kan olika mål för
ett företag identifieras, t, ex produktionsmål, försälj
ningsmål, vinstmål etc. För en myndighets del gäller
vissa samhällsmå~.

Det är sannolikt viktigt för organisationens funk
tion att organisationsmedlemmarnas och andra för organi
sationen viktiga personers bidrag kan tillgodogöras orga
nisationens målformulering och att hänsyn tas till perso
ners och gruppers eventuella olika värderingar. Risk upp
står annars för konflikter, planlöshet, för hårda eller
för små krav, besvikelser m m.

Därmed har de tre verksamhetsgrenar som sammanfattats
under en organisations "målprocesser" redovisats. Verk
samhetsgrenen "administration" sades emellertid utöver mål
processer bestå av "styrprocesser".

1.2 Styrprocesser

(1.2)
Styrprocesse.r

r--------I- - - - - - ......,
Påverkan

(1.2.1)
Kontroll
(1.2.2)

En styrprocess är en verksamhetsgren som innebär att
en eller flera aven organisations medlemmar tar initia
tiv till och genomför en påverkan av andra medlemmar i
organisationen. Denna påverkan åstadkommer iakttagbara
förändringar i organisationens versamhet. Dessa föränd
ringar sker i riktning mot de mål som organisationen for
mulerat. Måluppfyllelsen kontrolleras.

Begreppet "styrprocess" kunde delas upp i två nya
begrepp: "påverkan" och "kontroll".

1.2.1 Påverkan

Påverkan utgör det första steget i en styrprocess. Från
olika teoretiska utgångspunkter kan olika system för på
verkan påvisas. Administrationsteoretiker beskriver t ex
organisationen i termer av auktoritet, ansvar, befogen
heter, ordervägar o d. Psykologer och socialpsykologer
talar om motivation. Informationsteoretiker beskriver
feed-back system etc.

Organisationsmedlemmarnas acceptans av påverkan är
också av betydelse. Deras inställning till arbete, över-
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ordnade och arbetskamrater, deras jämställande av egna
mål med organisationen spelar en roll.

Påverkan innebäE också att vissa organisationsmed
lemmar vill och kan påverka de andra. Chefernas möjlig
heter är t ex beroende av deras möjligheter att dela ut
belöningar och bestraffningar men också deras expertis,
legitima makt och status, tillgång på beslutsunderlag m m.

Brister i denna verksamhetsgren kan leda till samord
ningsproblem, ett negligerande av ledningens intentioner
m m.

1.2.2 Kontroll

Det andra steget i en styrprocess utgörs av "kontroll".
Genom kontroll erhålls information om avvikelser från or
ganisationens mål. Det finns många typer av kontrollsy
stem. Vissa gäller produktionsdata. Andra gäller kostna
der och andra ekonomiska förhållanden. Utvecklingstrender,
metodförbättringar m m hör till förhållanden som ofta är
föremål för kontroll. Kontroll sker genom överordnade,
revisorer och andra som tillhör det formella kontrollsy
stemet i en organisation. En informell kontroll på grund
val av sociala sanktioner i arbetsgrupper är inte oväsent
lig i sammanhanget. Kunder och klienter och liknande ut
övar en viktig kontrollfunktion genom klagomål om allt
inte fungerar tillfredsställande.

2. Operativ verksamhet

(2)
Operativ verksamhet

I 1-----'
Försörjning med Arbete Avsättning av
basmaterial (2.2) produkt

(2.1) (2.3)

Det andra begreppet på hierarkins A-nivå kallas för "ope
rativ verksamhet". Operativ verksamhet definieras här
som framställning av något materiellt eller ~ateriellt,

t ex varor, tjänster, rapporter, data, ideer eller konst
närliga produkter. Operativ verksamhet ses här som upp
delad på tre steg. Det första steget innefattar försörj
ning med det basmaterial som är nödvändigt för produktio
nen. Det andra steget innefattar själva arbetet och det
tredje steget innefattar de åtgärder som är förenade med
avsättningen av den framställda produkten till omgivningen.
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2.1 Försörjning med basmaterial för den operativa verksam
heten

Försörjningen med basmaterial innebär att detta anskaffas
aktivt eller tas emot passivt. Särskilda avdelningar
finns ofta i differentierade organisationer, t ex inköps
avdelningar, för denna verksamhet. Ett basmaterial kan
utgöras av råvaror men också av förslag, uppslag, prob
lem, informationer o d. I det senare fallet kan t ex ett
internt bibliotek ses som en specialiserad avdelning för
försörjning med 'basmaterial.

2.2 Arbete

Arbete utgörs av ett antal aktiviteter vilka utförs av
människor - ofta i samverkan med maskiner - för att uppnå
produktionsmål. Dessa aktiviteter kan sägas bestå av be
arbetning, behandling, transport eller kontroll av bas
material, vilket t ex innebär framställning aven vara,
behandling av ett ärende, utveckling av ideer m m.

2.3 Avsättning av produkt

Den tredje verksamhetsgrenen, som ingår i begreppet "pro
duktion", gäller avsättningen av produkten. Den framställ
da produkten överförs till avnämaren av produkten. Det är
betydelsefullt hur organisationen överför eller distribu
erar, t ex genom marknadsföring, information, en utvecklad
distributionsapparat etc.

3. Resursanvändning

(3)
Resursanvänding

,,......------1-----1
Försörjning Förvaltning Ackumulering och/
med resurser av resurser eller distribution

(3.1) (3.2) av resurser till
omgivningen

(3.3)



86

Begreppet "resursanvändning" sammanfattar de trans
aktioner en organisation utför som gäller organisationens
totala resurser.

Resurser kan vara av flera slag. Ekonomiska till
gångar är en viktig resurs. Teknisk "know-how" och andra
kunskaper och erfarenheter är ibland en viktigare resurs
liksom "good-will" hos kunder och klienter.

En resurs kan ofta omvandlas till en annan resurs.
Kapital kan t ex omvandlas till teknisk "know-how" genom
forsknings- eller utvecklingsarbete och till "good-will"
(efterfrågebenägenhet) hos kunden genom insatser i mark
nadsföring.

Resurser tillförs organisationen från omgivningen och
överförs t ex i form av överskott till omgivningen. Som
framgått används i detta arbete en bred ansats. Detta av
speglas också i beskrivningen av verksamhetsgrenen "resurs
användning", där inte bara ackumulering och/eller distri
bution av överskott till omgivningen förekommer - som ett
tredje steg - utan också den verksamhet som innebär att
försörjning med resurser från omgivningen och förvalt
ningen av resurser är viktiga steg.

3.1 Försörjning med resurser

Det första steget i resursanvändningen - försörjning med
resurser - innebär att de resurser anskaffas och/eller
mottas som är väsentliga för organisationens verksamhet.
Till skillnad från den verksamhet som beskrevs i föregå
ende avsnitt - försörjning med basmaterial för produktio
nen - gäller "försörjningen med resurser" hela verksamhe
ten i organisationen.

Resurser kan t ex anskaffas genom ett aktivt sökande
på kapitalmarknad och arbetsmarknad efter pengar och per
sonal. Statliga myndigheter söker resurser via den stat
liga budgeten.

Försörjning med resurser kan också innebära att in
terna tillgångar realiseras och/eller görs tillgängliga
för organisationen på annat sätt, t ex genom försäljning
av fastigheter och andra tillgångar, överföring av fonde
rade vinstmedel till disponibilitet etc.

3.2 Förvaltning av resurser

Sedan resurser anskaffats eller erhållits kommer som ett
andra steg i resursanvändningen "förvaltning av resurser".
Denna verksamhetsgren innebär hantering av resurser samt
omvandling av resurser av ett slag till resurser av ett
annat slag.

omvandling av resurser kan t ex gälla omvandling av
kapital till forskning, utveckling, "good-will" hos kun
der eller klienter via reklam och marknadsföring, kunska
per och erfarenheter via utbildning m m. om kunskaper,
ideer, forskningsresultat, "good-will" sätts in som en
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resurs, kan det naturligtvis omvandlas till kapital i om
vänd ordning. Förmodligen kan de flesta resurser omvand
las till andra resurser.

Förvaltningen av resurser är bl a beroende av den
totala resurstillgången, vilket innebär att vissa resur
ser (t ex kapital) är mer tillgängliga än andra. En annan
faktor av betydelse är resursernas stabilitet, vilket inne
bär att vissa resurser, t ex kapital, kan lagras och acku
muleras i organisationen utan att förlora i värde.

En organisation hushållar med resurser om t ex orga
nisationsmedlemmarnas kunskaper och erfarenheter utnytt
jas, om kapitalet utnyttjas genom lönsamma investeringar
etc. I sådana fall kan ett överskott uppkomma.

3.3. Ackumulering av resurser och/eller distribution av
uppkomna resurser till omgivningen

Organisationens hantering av ett eventuellt överskott ut
gör det tredje steget i "resursanvändningen". Detta steg
har kallats för "ackumulering av resurser och/eller distri
bution av uppkomna resurser till omgivningen".

Enskilda företag avsätter i regel en viss del av sitt
överskott till aktieägarna. En annan del överförs till
fonder för investeringar, arbetsmiljö etc. Ett eventuellt
överskott av offentliga myndigheters verksamhet disponeras
av statsmakterna.

En resurs är som framgått inte enbart ett kapital 
eller fastighet e d som snabbt kan omvandlas till ett ka
pital - utan omfattar också sådant som personalens kun
skaper och erfarenheter, en administrativ apparat, arbets
miljö, en produktionsapparat, teknologi m m. Dessa sist
nämnda resurser har byggts upp (ackumulerats) under och
genom organisationens verk~amhet. I många fall har denna
uppbyggnad skett genom att ett överskott inte överförts
till omgivningen (t ex aktieägarna). I andra fall har den
skett därför att vissa resurser mer eller mindre avsikt
ligt tillkommit som en följd av verksamheten (t ex arbets
erfarenhet) eller som en nödvändig förutsättning (t ex en
produktionsapparat).

4. Anpassning till tidsförlopp

(4)
Anpassning till
tidsförlopp

______\ ----""1

Uppfattning och
identifierin~ av
skeenden

(4.1)

Analys av skeenden
(4.2)

Framtidsanpassning
(4.3)
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En organisation är verksam i en omvärld, ständigt
föränderlig liksom organisationen själv.

Verksamhetsgrenen "anpassning till tidsförlopp" inne
bär hantering av de föränderliga skeenden som berör orga
nisationen. Dessa skeenden är ibland enstaka. Ofta bil
dar de mönster som är stabila över tiden. De inträffar
med varierande grad av varaktighet, intensitet eller för
ändringshastighet.

Skeenden som berör organisationen kan gälla samhälls
utvecklingen, t ex nya lagar och ideologier, befolkning 
tillväxt och utveckling - förändringar i beteenden i sam
hället (t ex kriminalitet). De kan vidare gälla marknads
utvecklingen, t ex nya köpvanor, industrialiseringsprocesser
m m, den tekniska utvecklingen samt den ekonomiska utveck
lingen t ex manifesterad i skiftande konjunkturer.

I dessa skeenden kan vissa mönster iakttas. En orga
nisation och dess omgivning kännetecknas t ex av cykler;
säsongmässiga variationer, dagsrytmer, rutiner m m. Andra
mönster utgörs av trender eller trösklar, vilket senare
begrepp kan innebära t ex plötsliga höjningar eller sänk
ningar av organisationens aktivitetsnivå.

Mer punktvisa skeenden kan kallas för händelser.
Dessa kan ha en positiv eller negativ innebörd för orga
nisationen. De kan utlösa mer eller mindre förberedda
reaktioner. De inträffade händelserna utgörs t ex av pro
duktionsstörningar, olycksfall m m (se vidare Docherty,
1972 och Docherty och St j ernberg , 1975).

"Anpassning till tidsförlopp" beskrivs här i tre steg.
Det första steget innebär ett sökande efter eller motta
gande av information om skeenden. Det andra steget beskri
ver den analys av dessa informationer som förekommer i or
ganisationer och det tredje steget beskriver den anpassning
till skeendet som är en förutsättning för organisationens
existens.

4.1 Uppfattning och identifiering av skeenden

Det första steget har kallats "uppfattning och identifie
ring av skeenden". Ett motsvarande steg förekommer ofta
i analyser av beslutsfattande. Detta beskrivs i regel som
en process, där det första steget karakteriseras av sökan
det efter beslutsunderlag eller alternativ. Likaså be
skrivs innovationsprocesser i serier av steg, där de förs
ta innebär att t ex en organisations medvetenhet om nya
företeelser väcks liksom intresset för att pröva dem. Den
utlösande faktorn till såväl beslutsprocessen som innova
tionsprocessen är ofta missnöje eller oro (March och Simon,
1961, Feldman & Kanter, 1965).

Som framgått gäller denna verksamhetsgren - detta steg 
ett sökande. Detta kan vara orienterat mot problem inom
organisationen (Cyert & March, 1963, s 121) eller mot
organisationens omgivning. Marknadsundersökningar, enkä-
ter till klienter och medborgare är exempel på det sist
nämnda.
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4.2 Analys av ~keenden

Det andra steget har ka.lLat.s för "analys av skeenden".
Information om händelser och skeenden bearbetas. Avvikel
ser från förväntade skeenden och händelser analyseras.
Händelser och skeenden värderas med avseende på innehåll
och betydelse för organisationens verksamhet. Olika
tänkbara alternativa planer och handlingsalternativ ställs
upp och värderas.

Detta steg kan sägas ha paralleller i beslutsteorins
värderingar av sannolikhet för visst utfall av beslut,
osäkerhet och risk. Värdering förekommer också i innova
tionsteorier, då det gäller s k adoption aven teknisk
eller annan innovation. Ansoff (1971) har utförligt ana
lyserat hur ett företag undersöker och värderar sina möj
ligheter på marknaden i samband med utveckling av s k fö
retagsstrategier.

Analys och värdering utmynnar i förväntningar om
framtiden, ofta formaliserade i planer av olika slag, t ex
arbetsplaner, programbudgets, långtidsplaner, lagerplaner,
finansplaner och många fler.

4.3 Framtidsanpassning

Det tredje steget i anpassningen till tidsförlopp utgörs
av "anpassning till skeenden", dvs försök att påverka or
ganisationen så att den kan överleva såväl inre som yttre
förändringar, eller försök att påverka omgivningen så att
förutsättningarna för överlevnad förbättras.

Några faktorer kan anses vara viktiga i anpassnings
processen. En sådan faktor är undvikandet av osäkerhet.
Cyert och March (ibid., s 118-120) påpekar att en organisa
tion försöker undvika kravet att förutsäga händelser i en
avlägsen framtid genom att lägga större vikt vid möjlig
heterna till anpassning på kort sikt. De försöker hellre
lösa pressande problem än de utvecklar långtidsstrategier.
Osäkerheten minskar också genom långtidsavtal med omgiv
ningen genom att få omgivningen att acceptera organisa
tionens planer m m.

Undersökningen av de kamerala avdelningar, vilken
presenteras i nästa kapitel, visade att uppbyggnaden av
reservkapacitet för att möta fluktuationer i anspråken på
avdelningarnas arbetsinsatser var av betydelse för deras
anpassning.

Möjligheterna till anpassning kan ökas genom också
andra åtgärder. Organisationsmedlemmarna kan utbildas
till mångsysslare snarare än experter. Organisationens
struktur kan göras anpassningsbar till olika förändringar.
Genom satsning på produktutveckling ökar organisationen
handlingsberedskapen inför framtiden etc.
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5. Organisat.i.ons-ekologisk verksamhet

I
Analys av
ekologiska
betingelser

(5.1)

(5)
Ekologisk
verksamhet

I
Inre an
passning

(5.2)

I
Etablering i
omgivningen

(5.3)

Denna verksamhetsgren beskriver hur organisationen
förhåller sig till sin omgivning.

En organisation är en enhet som kan särskiljas ur en
omgivning. Detta förutsätter en gräns mellan organisa
tionen och dess omgivning. Gränsen är i sin enklaste form
fysisk och utgörs aven kontorsbyggnad, fabriksbyggnad el
ler liknande. Andra typer av gränser skapas av legala,
ekonomiska, formella beskrivningar av organisationen.
Weber tycks t ex anse att gränsen skapas av de regler som
anger att en organisations tjänstemän tillhör organisatio
nen och organisationens klienter faller utanför. En gräns
kan ha social eller psykologisk karaktär. Känslor av be
roende och samhörighet inom organisationen skapar en gräns
gentemot dem som är utanför. En utomstående observatör
skulle kunna iaktta gränsen genom att studera organisa
tionsmedlemmarnas interaktion med varandra och jämföra
denna med deras interaktion med personer utanför organisa
tionen.

En gräns kan vara mer eller mindre genomtränglig.
Katz och Kahn (ibidJ framhåller gränsens betydelse som en
barriär för interaktionen mellan personer på organisatio
nens insida respektive utsida och som hinder för inträde
i organisationen som medlem. En gräns har bl a till upp
gift att skydda organisationen genom att bidra till arbets
ro, hindra störningar, bidra till konformitet i enlighet
med organisationens mål. Emery och Trist hävdar:

If management is to contro1 interna1 growth and deve10pment
it must in the first instance contro1 the boundary condi
tions - the forms of exchange between the enterprise and
the environment.
(Emery & Trist, 1959)

Om vi kan förutsätta en gräns mellan en organisation
och dess omgivning, kan vi också förutsätta att en orga
nisation har en viss form i omgivningen vilken kan vara
av betydelse för organisationens verksamhet. En koncent
rerad form, som då hela organisationen befinner sig inom
fyra väggar, gör det t ex lättare att kontrollera infly
tandena från organisationens omgivning över gränserna.
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I konsekvens med vad som sagts måste en organisation
också antas uppta ett visst utrymme i omgivningen. Detta
utrymme kan beskrivas i fysiska, legala, ekonomiska och
formella termer. Det ekonomiska utrymmet anges av till
gången på kapital, konsumenternas behov av varor och
tjänster. Det legala utrymmet karakteriseras av organisa
tionens befogenheter, rättigheter, inflytande m m. Det
sociala utrymmet innebär bl a frihet att uttrycka åsikter
och värderingar, att kunna påverka människor till en vär
degemenskap med organisationen och liknande.

En organtsations utrymme i omgivningen måste vidare
antas vara begränsat. Det finns aldrig tillräckligt med
t ex kapital eller köpkraft. Det finns exempel på myndig
heter som konkurrerar med varandra i att erbjuda tjänster
till medborgarna (och därmed motiverar anslag). I ett be
gränsat utrymme kan en organisation förväntas sträva efter
expansion även om i vissa konkreta situationer andra stra
tegier som t ex stagnation eller kontraktion kan vara mer
ändamålsenliga. Genom expansion ökas t ex organisations
medlemmarnas möjligheter till högre prestige, större makt,
trygghet, lön m m. För organisationen, betraktad som hel
het, ger en expansion möjligheter till ökad vinst, minska
de kostnader, stabilitet, överlevnad, monopolistisk makt
etc.

Som nämnts kan den ekologiska verksamheten delas in
i tre verksamhetsgrenar. Den första verksamhetsgrenen in
nebär en analys av organisationens betingelser för över
levnad i omgivningen. Den andra verksamhetsgrenen innebär
att organisationen söker anpassa sig till de resurser och
andra möjligheter som omgivningen erbjuder. Den tredje
verksamhetsgrenen slutligen innebär att organisationen
etablerar sig i omgivningen.

5.1 Analys av ekologiska betingelser

Bland betingelserna för organisationens överlevnad i om
givningen märks tillgången på resurser, utrymme, informa
tioner om förhållandena i omgivningen etc. Relationerna
till uppdragsgivare, leverantörer, konsumenter, klienter,
finansiärer, politiker, myndigheter, arbetskraft m fl spe
lar en roll härvidlag. Konkurrenterna får inte vara allt
för starka. Politiska motiv och värderingar liksom beslut
av överordnade system får inte - i alltför hög grad - gå
emot organisationen.

En organisation fungerar väl i sin omgivning om den
erhåller korrekta insikter - och kan tolka dem korrekt 
i omgivningens behov, krav och särskilda karakteristika i
relation till dess egen förmåga. Organisationen erhåller
härigenom möjligheter att anpassa sig till omgivningen.
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5.2 Inre anpassning

Den andra ekologiska verksamhetsgrenen har kallats för
"inre anpassning". Anpassningen sker till de aktuella,
uppkomna betingelser för organisationens verksamhet som
erbjuds i omgivningen och som organisationen har kunskap
om. En organisation anpassar sig genom att rätta sig ef
ter de behov, krav och värderingar som gäller organisa
tionens verksamhet och till tillgången på resurser och ut
rymme. Anpassning sker genom en avpassad storlek på orga
nisationen, vilket kan innebära expansion men också stag
nation eller kontraktion. Ny produktion av varor eller
tjänster, nedläggning av gammal produktion, nya produk
tionsformer, rationalisering är också exempel på anpass
ning liksom adekvata förändringar av organisationens struk
tur och funktion. Ansoff har i sin diskussion om "synergi
och differentiering" gett liknande exempel på anpassning.

5.3 Etablering i omgivningen

Den tredje och sista verksamhetsgrenen, "etablering i om
givningen", innebär att organisationen hävdar sina gränser
och eventuellt expanderar i omgivningen. Ett ökat infly
tande över omgivningen, större marknadsandel, större an
svarsområde (för en myndighet), tillväxt m m är exempel på
etablering.

Etablering sker genom påverkan av omgivningen. Mark
nadsföring, information/propaganda är exempel på påverkan.
Omgivningen kan bli beroende av organisationens varor och
tjänster. Vidare kan överenskommelser med konkurrenter
och andra träffas, t ex i form av fusioner, karteller o d.
Se1znick (1949) har påvisat betydelsen av s k "kooptation
med omgivningen", vilket bl a innebär koalitioner med olika
fraktioner i omgivningen som en strategi för organisatio
nens tillväxt eller överlevnad.

VERKSAMHETSMODELLEN: TILLÄMPNING

Två försök att tillämpa modellen utgör en bakgrund för en
diskussion om hur den fungerar som ett underlag för en em
pirisk undersökning.

Dessa båda försök att tillämpa "verksamhetsrnodellen"
består av intervjuundersökningar aven stor organisation 
som i fortsättningen benämns Högskolan - respektive tre
små kamerala avdelningar vid ett stort affärsdrivande verk.

Högskolan är en stor organisation för forskning och
undervisning, med omkring l 500 personer anställda. Anta
let studerande uppgår till omkring l 200. Forskningsarbe-
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tet tar den ojämförligt största delen (cirka 80 procent)
av Högskolans resurser i anspråk.

Verksamheten bedrivs vid 15 institutioner. Dessa
varierar i hög grad med avseende på storlek och arbetets
inriktning. Ett par av institutionerna omfattar mer än
hundra anställda och sysslar med både grundforskning,
tillämpad forskning och utbildning. Andra institutioner
sysslar nästan uteslutande med utbildning.

De tre kamerala avdelningarna är placerade långt ned
i den hierarki som Affärsverket utgör. Deras uppgift är
att ge administrativ service åt de distrikt där de verkar.

Metodik

De verksamhetsgrenar som förekom på den lägsta n1van i be
greppshierarkin diskuterades med intervjupersonerna enligt
följande exempel:

Ett begrepp som förekommer under "administration" och "styrprocesser"
i begreppshierarkin är "påverkan". De personer som deltog i under
sökningen delgavs en definition av detta begrepp och ombads därefter
diskutera hur medlemmarna av deras organisation påverkades (till må1
uppfyllelse). Svaren/diskussionsinläggen sammanställdes därefter i
form av listor över s k observab1er (tabell 6:1 och 6:2).

Tabell 6:1. Lista över observab1er som nämnts i samband med diskus
sioner av begreppet "påverkan" i undersökningen av Hög
skolan

Obser
vabel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Allmänt seminarium för att få långtidsplanen känd och
accepterad

Arbetsgrupper kring planeringsfrågor på varje institution

Prioritering av projekt som förekommer inom ramen för
långtidsplanen genom resurstilldelning

Prioritering genom informella kontakter eller genom for
mella yttranden till forskningsråden

Mangling av projektplaner i kommitteer och nämnder

Informellt ledarskap. Chefer följer kontinuerligt och
diskuterar forskningsarbetet

Formellt ledarskap: uppföljning av projektplaner, ansvarig
ledare eller kontaktman

Referensgrupper för vissa projekt

Stöd erfordras från flera institutioner för vissa projekt
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Tabell 6:2. Lista över observabIer som nämnts i samband med diskus
sioner av begreppet "påverkan" i undersökningen av de
kamerala avdelningarna

Obser
vabIer

1

2

Informationer och anvisningar om arbetsutförande ges av
kontors föreståndare och handläggare

Gruppsamtal och liknande

Dessa observabIer blev därefter utgångspunkter för diskussioner om
indikatorer på och problem i samband med de undersökta organisatio
nernas effektivitet.

Undersökningarna omfattade intervjuer med tio perso
ner vid Högskolan och lika många vid de tre kamerala av
delningarna tillsamma~s. I vissa fall intervjuades inter
vjupersonerna två gånger. Intervjuerna varade i regel
2 - 3 timmar var. Intervjupersonerna var särskilt utvalda
på grund av sin nyckelställning i de undersökta organisa
tionerna eller på grund av sina ingående kunskaper om dem.

Resultat

Först redovisas ett antal verksamhetsgrenar där undersök
ningarna visade att modellen var ganska klart tillämplig
på båda organisationstyperna.

F8rvärvande av kunskaper och Värderingar förekom hos
båda organisationerna. Båda organisationerna hade t ex
kontakter med personer och grupper över organisationsgrän
serna, även om karaktären på dessa kontakter varierade.
Högskolan hade t ex kontakter med regering och riksdag.
De kamerala avdelningarnas kontakter gällde nästan uteslu
tande andra avdelningar inom Affärsverket. Den kanske vik
tigaste kontakten gällde deras närmaste överordnade, dist
riktschefen.

KontroLL förekom i båda organisationerna. Vid Högsko
lan förekom den i form av diskussioner i flera av dess
administrativa organ. Kontrollen av de kamerala avdelning
arna skedde främst genom att deras klienter reagerade vid
felaktiga löneuträkningar o d.

F8rs8rjning med basmateriaL, arbete och avsättning av
produkt, dvs de verksamhetsgrenar som sammanfattas av verk
samhetsgrenen "produktion" förekommer hos båda organisatio
nerna. Högskolans basmaterial utgörs av förslag och ideer
till forskning i första hand. Dessa bearbetas och avsätts
till slut till omgivningen i form av publikationer, rappor
ter och rådgivning. De kamerala avdelningarnas basmaterial
utgörs främst av tiduppgifter som förvandlas till underlag
för Affärsverkets dator.
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Resurser används på i princip likartat sätt hos båda
organisationerna, men man är på de kamerala avdelningarna
inte direkt medveten om att de ackumuleras, t ex som ökade
erfarenheter och kunskaper hos personalen.

Andra verksamhetsgrenar kan anses vara tillämpliga på
Högskolan, men då det gäller de kamerala avdelningarna
förekommer de på ett mekaniskt rutinartat och knappt med
vetet sätt, som i följande fall:

Målformulering förekommer vid Högskolan på ett mycket
medvetet och genomorganiserat sätt, men vid de kamerala
avdelningarna tycks man anse att målen är givna på förhand,
formulerade av överordnade avdelningar och införda i hand
böcker o d.

Den styrprocess som kallades för påverkan förekommer
likaså på ett organiserat sätt vid Högskolan. Vid de ka
merala avdelningarna upplever man sig i första hand styrd
av rutinerna. De anställda vid dessa avdelningar tycker
sig t ex ej ha behov av ledning. Arbetsuppgifterna följer
ständigt samma cykel och man vet alltid vad man skall göra
u~an att någon talar om det för en.

Då det gäller anpassningen till tidsförlopp, förekom
mer vid Högskolan många aktiviteter för att uppmärksamma
oah identifiera händelser oah skeenden. Vid de kamerala
avdelningarna anpassar man sig till perioder av hög eller
låg arbetsbelastning utan några särskilda aktiviteter av
nämnt slag.

Högskolans ekologi karakteriseras av många aktiviteter.
Man har där en stor kontaktyta och flera särskilda avdel
ningar för att påverka omgivningen, för att säkra anslag
etc. Högskolan anpassar sig till omgivningens krav och
behov genom att t ex inrätta nya forskningsavdelningar.
Den fusionerar med andra forskningsorganisationer inom
samma område etc. Ingenting av detta sker medvetet vid de
kamerala avdelningarna.

Resultaten från undersökningarna visar att Verksamhets
rnodellen är tillämplig på en organisation av typ Högskolan.
Då det gäller organisationer av typ "kamerala avdelningar"
är tillämpbarheten mer tveksam. Det sammanlagda intrycket
från båda undersökningarna blir att Högskolan är en aktiv
organisation medan de kamerala avdelningarna är passiva;
de beter sig på ett sätt som kan tolkas enligt Verksamhets
modellen, men på ett omedvetet, mekaniskt sätt, styrt av
influenser utifrån. Mer djupgående analyser borde emeller
tid kunna ge mer uttömmande svar på frågan om Verksamhets
rnodellen kan generaliseras till att gälla kamerala och lik
nande avdelningar.

Verksamhetsrnodellens användning

En generell systematisk beskrivning av det slag som Verk
samhetsmodellen representerar blir mer värdefull om det
kan visas att den är praktiskt användbar. Två användnings
områden diskuteras därför i detta avsnitt. I det ena fal-
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let används Verksamhetsmodellen som bas för en samman
ställning av indikatorer på effektivitet. I det andra
fallet är modellen en bas för en sammanställning aven
organisations viktigaste problem.

Verksamhetsmodellen och indikatorer på organisationers
effektivitet. En indikator är ett hjälpmedel för att
kunna observera företeelser. Begreppet är ganska vanligt
inom sociologi och ekonomi. Det är till hjälp för att av
göra om en given observerad analysenhet tillhör en viss
grupp eller inte. En indikator på effektivitet är såle
des något som hjälper till att avgöra om en organisation
tillhör gruppen "effektiva organisationer" eller ej (jäm
för Lazarsfeld, 1959, s 48). Antalet tänkbara indikato
rer på effektivitet är i princip oändligt, avhängigt t ex
av använda observationsmetoder o d. Vissa indikatorer på
effektivitet används mycket ofta för att bedöma företags
och andra organisationers effektivitet. Bland dessa märks
ekonomiska indikatorer på t ex ett företags räntabilitet,
soliditet och liknande. Andra vanliga indikatorer gäller
kvalitet och kvantitet på utfört arbete. I samband med
bedömningar av effektiviteten hos offentliga myndigheter •
är ofta jämförelser mellan en myndighets mål och dess mål
uppfyllelse en viktig indikator.

I en tillämpning har Verksamhetsmodellen använts som
bas för en sammanställning av indikatorer på organisatio
ners effektivitet. Detta innebar att varje verksamhets
gren analyserades med avseende på tänkbara indikatorer på
effektiviteten i respektive verksamhetsgren. Resultaten
från denna analys redovisas i rapporten Verksamhetsvärde
ring (österberg, 1975) och i ett arbetsmanuskript (österberg,
1976 b).

Det finns två fördelar med att ställa samman indikato
rer på effektivitet på det sätt som nämnts. Dels kan ett
omfattande indikatorsystem skapas som täcker många olika
sidor aven organisations verksamhet. Dels kan man häri
genom bringa ordning i den stora mängden indikatorer som
används i olika sammanhang och för olika syften.

Verksamhetsmodellens användning för probleminventering

Det föreligger ibland anledning till att söka efter en
helhetssyn på en organisations starka eller svaga sidor.
En utomstående revisor kan t ex vilja ha en sådan som en
inledning till fortsatta mer ingående analyser aven orga
nisations effektivitet. Sådana situationer förekommer i
bland exempelvis i samband med s k förvaltningsrevision
som bedrivs av de offentliga myndigheterna. Verksamhets
modellen har på försök använts i samband med dessa. Re
sultaten kan beskrivas som inventeringar av de undersökta
organisationernas problem.

Metodiken beskrevs tidigare i detta kapitel. Varje
verksamhetsgren fungerar som en parameter för ett antal
observerade verksamheter (observabler). Varje observabel
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undersöks med hänsyn till problem, konflikter, missnöjes
anledningar och andra effektivitetsbrister (se tabell 6:1
och 6:2).

Denna metod ledde fram till att ganska många problem
vid de undersökta organisationerna fördes fram. (Se
österberg, 1976 b)

Verksamhetsrnodellen - en modell av verkliga organisationer?

Avbildar Verksamhetsrnodellen verksamheten i organisationer
av den typ som skisserades inledningsvis i detta kapitel?
En sådan fråga är naturligtvis meningslös, eftersom varje
teoretisk modell endast representerar ett urval av fakto
rer, valda på grund av deras vikt i en speciell situation.
Den fråga som man hellre skulle vilja se besvarad gäller
om modellen täcker de flesta av de viktiga processer som
försiggår i en organisation. Härmed aktualiseras genast
en ny fråga: Vad är viktigt? Den avsikt som initierade
konstruktionen av Verksamhetsrnodellen var att den skulle
kunna användas för ett studium av hur en organisation,
t ex myndighet eller företag fungerade i sin omgivning.
De processer/verksamhetsgrenar som ingår i modellen har
således valts därför att de är viktiga i förhållande till
denna avsikt.

De båda försöken att tillämpa Verksamhetsrnodellen som
gjorts är givetvis otillräckliga. Sannolikt kan endast en
längre tids användning ge underlag för bedömningar av mo
dellens teoretiska och praktiska värde.
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7 SEKVENTIELLT BETEENDE

I detta kapitel redovisas en studie av sekventiellt be
teende. Denna studie har formen aven begränsad hierar
kisk begreppsanalys. Denna innebär att några nyckelbe
grepp, som kan härledas ur en teoretisk bild/modell av
en beteendesekvens identifieras, definieras och diskute
ras. Genom en studie av beteendesekvenser kan insikter
erhållas i grundläggande aspekter på beteendet, t ex i
fråga om inlärning, motivation, problemlösning, besluts
fattande o d. Dessa aspekter kan i sin tur utgöra en
grund för andra studier, t ex sådana som gäller beteende
i företag m fl.

EN MODELL AV EN BETEENDESEKVENS

Vad innebär - generellt - beteende? Parsons och Shils (1952)
har analyserat beteenden i den ofta citerade boken "Toward
a General Theory of Action". De inleder sin diskussion av
beteende med följande exempel: "A man driving his automo
bile to a lake to go fishing" (s 53). Detta exempel mot
svarar sannolikt vad de flesta människor menar med bete
ende.

Sears (1952) har beskrivit beteende som något en per
son gör "the things he does". En beskrivning av detta
slag förklarar dock inte vad beteende är. Det måste, vil
ket också har uppmärksammats av några andra författare,
förklaras i andra termer.

Hebb (1958) ser då t ex beteende som ett kontinuer
ligt flöde av aktiviteter: "A flow of activity which varies
in smoothness or turbulence" (s 3).

Allport (1946) diskuterar vad han kallar för "event
system". Events karakteriseras av rörelse och förändring. l

l Event-systems refererar inte alltid till människor. Allport ger föl-
jande exempel (som här förenklats): Fjädern i en klocka påverkar hjul
som i sin tur påverkar andra hjul. Detta kan ses som att rörelse har
producerats och överförts från fjädern till hjul och därefter till
andra hjul. Rörelsen motsvarar en "event" •
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Allport konstaterar:

The events in human systems are not of SUnp1e motiuns in
space, hut of comp1ex patterns of movement known as hehavior.
(s 427)

Brodbeck (1968) beskriver beteende som förändring:

Behavior in its hroadest use comprehends any change or ten
dency to change in things, living or not living.
(s 13)

Ett gemensamt drag i dessa beskrivningar av beteendet
utgör således synen på beteendet som karakteriserats av de
närliggande begreppen "flöde", "rörelse" och "förändring".
Med en mer preciserad tolkning innebär denna syn att be
teendet ses som en process där ett visst - mänskligt 
system karakteriseras av ett tillstånd som övergår till
ett annat tillstånd. Detta avbildas schematiskt i figur
7:1 där ett tillstånd hos ett beteende med egenskapen "A"
övergår till ett nytt tillstånd med egenskapen "B" osv.

B e t e e n d e

t

Figur 7:1. Beteende kan tolkas som en process där ett visst till
stånd hos ett - mänskligt - system (1) med t ex egenska
pen "A" övergår till ett nytt tillstånd (2) med egenska
pen "B" osv.

Denna tolkning ansluter till vad Parsans och hans med
författare kallar för en dynamisk analys av beteendet (vil
ket bör ses i motsats till deras eget försök att analysera
beteendets mer statiska faktorer. Se vidare Parsans &
Shils, 1952, s 6).

Ett särskiljbart tillstånd hos beteendet kallas här
för "beteendesteg". En serie sammanhängande beteendesteg
kallas för "beteendesekvens". Ingenting förhindrar natur
ligtvis att ett separat beteendesteg analyseras som en be
teendesekvens på en lägre förstoringsnivå.

Beteende låter sig naturligt och funktionellt beskri
vas i form av beteendesekvenser. Detta framgår bl a av
följande exempel som hämtats ur skilda sammanhang. Mark
Spade (ref i Boalt-Westerlund, 1953) redovisar t ex skämt
samt i en diskussion om arbetsstudier två beteendesekven
ser. Den första av dessa illustrerar en dålig arbetsmetod:
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En person vill åka tunnelbana utan biljett:

1. Han närmar sig spärren
2. Han letar i överrocksfickorna
3. Han letar i byxfickorna
4. Han letar i kavaj fickorna
5. Han letar i bröstfickan
6. Han letar i västfickorna
7. Han rodnar skamset
8. Han säger: "Var fan har jag gjort av den?"
9. Han halar fram en annan biljett

10. Han småler skuldmedvetet till biljettförsäljaren: "Jag har
tydligen tappat den"
(Biljettförsäljaren tittar tyst på honom)

11. Han betalar

I en annan beteendesekvens som illustrerar en bra ar
betsmetod, går han målmedvetet fram till spärren, tar fram
en gammal biljett och trycker den i handen på biljettför
säljaren.

Beteende i en inlärningssituation utgör ett annat ex
empel. Lambert (1954) beskriver hur en treårig pojke rea
gerar då ljudet från en glassförsäljares klocka hörs:

1. Han går från köket in i vardagsrummet till sin mamma
2. Han frågar henne om han kan få en slant till glass

(Mamman ber honom hämta en slant ur hennes plånbok)
3. Han hämtar en slant
4. Han springer ut till glassförsäljaren och överlämnar sin

slant
5. Det vattnas i hans mun (Han får sin glass)
6. Han äter upp den

Upprepat, typiskt beteende kan också med fördel be
skrivas som sekventiellt.

Miller (1963) beskriver t ex ett typiskt flygarbete
ende:

1. Briefing - mål, destination och vägar för flygningen
2. Inspektion av flygplanet
3. Start och uppvärmning
4. Styrning av flygplanet till destinationsorten
5. Ätervändande
6. Debarkering
7. Urlastning
8. Debriefing - rapportering

Vad är då karakteristiskt och intressant i samband
med sekventiellt beteende? Ovanstående exempel på beteen
desekvenser kan tjäna som utgångspunkt för formuleringen
av några frågor: Vad särskiljer för det första de beteende
steg som förekommer inom en beteendesekvens från de som
förekommer före eller efter sekvensen? Tunnelbanesekvensen
börjar t ex vid spärren, men varför hör inte resenärens
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promenad fram till tunnelbanestationen till sekvensen?
För det andra, vad är det som gör att alla beteendesteg
som ingår i exemplen på beteendesekvenser på ett naturligt
sätt kan tyckas höra samman inom respektive sekvens? Vad
är det, för det tredje, som gör att ett visst beteendesteg
följer på ett annat? Den lille pojken frågar t ex först
om en slant innan han hämtar den i mammans plånbok. Denna
ordning förefaller uppenbart rimlig, men vilken är den
teoretiska princip som förklarar det synbart rimliga? För
sök att besvara dessa frågor måste ingå i en teoretisk mo
dell aven beteendesekvens.

En beteendesekvens har tecknats schematiskt i figur
7:2. De beteendesteg som ingår i sekvensen har markerats
med "l, 2, 3 och N". De beteenden som föregår eller kommer
efter sekvensen har markerats med "F" och "E". I figuren
har symbolerna "d", "s" och "k" införts. De motsvarar tre
begrepp: "demarkation", "succession" respektive "koherens".

k
r-- -'A_.------,

I
I

I

I

I
d

s s.

t

s.

I,
I

I
I

d

Figur 7:2. En schematisk bild/modell aven beteendesekvens. Sekven
sens beteendesteg symboliseras av de rutor som markerats
med "1, 2, 3 och N". Rutorna "F" och "E" symboliserar be
teenden som faller utanför sekvensen. Tre begrepp kommer
att användas för att förklara modellen: "demarkation",
"succession" och "koherens". Dessa motsvaras av "d", "s"
respektive "k" i modellen. "Demarkation" syftar till att
förklara varför vissa beteenden ingår i sekvensen medan
andra faller utanför. "Succession" söker förklara varför
ett visst beteendesteg följer på ett annat och "koherens"
möjliga orsaker till samband mellan beteendesteg.

"Demarkation" innebär ett försök att förklara hur en
beteendesekvens kan avgränsas från beteenden som faller
utanför sekvensen, t ex före eller efter. "Succession"
syftar till en förklaring varför ett visst beteendesteg
följer på ett annat i en sekvens och "koherens" syftar till
en förklaring på sambandet mellan alla de beteendesteg som
ingår i sekvensen. Dessa begrepp syftar till att utveckla,
specificera och förklara beteendesekvensen enligt de tanke
gångar som tidigare framförts (bl a i kapitel 2) för att
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därigenom ge svar på bl a de frågor som ställdes ovan.
Begreppen utgör ett slags rubriker på sammanställningar av
teorier lfigur 7:3). Dessa teorier diskuteras tillsammans
med nämnda begrepp i den återstående delen av detta kapi
tel.

Sekventiellt beteende
I

I I I
Demarkation Koherens Succession

Psykologisk teo- Teleologisk teori Allport's teori
ri om tidsupp- Braithwaite t s om "event-succes-
levelser

teorier om kau-
sion"

Gestaltpsykologi sala kedjor Feed-back teorier

Teorier om homeo-
stas och equilib-
dum

Motivat ionspsyko-
logi

Stimulus-Respons-
teori

Förväntningsteori

Figur 7:3. Analysen av sekventiellt beteende innebär en sammanställ
ning och genomgång av tre begrepp, "demarkation", "succes
sion" och "koherens", vilka kan ses som rubriker på grup
per av teorier.

BEGREPPET "DEMARKATION" I SEKVENTIELLT BETEENDE

En beteendesekvens innebär att beteendet upplevs som en
enhet, innefattande en serie beteenden med början och slut.
Detta innebär i sin tur att vissa beteenden i upplevelsen
sorteras in i enheten som tillhöriga sekvensen, andra sor
teras ut som kommande före eller efter eller som irrelevan
ta. Varför sker denna sortering av upplevda beteenden?
Några principer baserade på psykologiska varseblivnings
teorier (se t ex Woodrow, 1951) och s k Gestalt teori, er
bjuder tänkbara förklaringar. Som bl a framgår av figu
rerna 7:4, 7:5 och 7:6 utgår dessa principer från -att olika
beteendesteg uppmärksammas och betonas i upplevelsen.

Den första principen innebär att beteendet grupperas
därför att inledande eller avslutande beteenden i en följd
av beteenden karakteriseras av relativt hög intensitet,
lång varaktighet eller liknande i förhållande till övriga
beteenden (figur 7:4).1

l Ungefär samma psykologiska mekanismer förekommer i upplevelser av
rytm. En föreställning om att det finns en parallell mellan upple
velser av rytmer och beteenden kan sägas ligga under diskussionen i
detta avsnitt.
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i r
Figur 7:4. En beteendesekvens upplevs ha en början och ett slut

därför att vissa beteenden i sekvensen (markerade med
pilar) karakteriseras av relativt hög intensitet, var
aktighet eller intervaller i förhållande till övriga be
teenden i sekvensen.

Exempel på upplevd intensitet i beteendet förekommer
i den undersökning av beteendeskvenser som beskrivs i ka
pitel 8. Vissa beteendesekvenser startades därför att oli
ka händelser inträffade som var av betydelse för personerna
som studerades.

I dessa fall utmärktes de första reaktionerna, dvs de
första stegen i beteendesekvenserna framför de följande
reaktionerna ofta av upplevelser av osäkerhet eller av
svårigheter, vilket gav en känslobetonad intensitet åt dem.
De avslutande reaktionernajbeteendestegen i sekvenserna ut
märktes på motsvarande sätt av - mer eller mindre intensiva 
känslor av lättnad; målet var uppnått, de inträffade händel
serna hade neutraliserats på ett eller annat sätt med av
seende på sina konsekvenser. I nämnda undersökning före
kommer också en annan typ av beteendesekvenser vilka stude
rades med hjälp av observationer och vilka i ~tort sett
gällde normalt vardagsbeteende. Naturligt nog utmärktes
dessa sekvenser inte av känslobetonad intensitet i något
steg utan i denna sekvenstyp gör sig snarare någon av de
principer för upplevelser gällande som beskrivs nedan.

Den andra principen som tas upp i detta sammanhang,
innebär att en följd av beteenden upplevs som en enhet
därför att den uppträder föregången och följd aven inter
vall (se figur 7:5). Sådana påminner om vad Allport (1940)
kallar för "vilolägen". Han pekar på den universella före
komsten av sådana vilolägen; då en person uppnått avsedda
resultat, så återgår han till det tillstånd där han befann
sig före beteendet. Allport ger ett exempel: "En besökare
närmar sig en dörr. Han ringer på klockan. Han återgår
därefter till sitt förra tillstånd att inte ringa på kloc
kan." Detta slags cirkulära eller cykliska beteende sägs
ha en kvalitativ innebörd:

There is always a cycle between nonqualitative happening
through the happening, and back to nonqualitative happen
ing.
(s 421)

Den tredje principen innebär att en serie beteenden
upplevs som en enhet därför att den karakteriseras av vis
sa mönster som kan tänkas kännas igen och som upprepas.
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Inter
vall

Inter
vall

Figur 7:5. En beteendesekvens kan upplevas som en enhet, då den före
gås eller följs aven intervall eller period av viloläge.

Den inledande beskrivningen aven flygarsekvens kan ses
som ett exempel på denna princip liksom många rutiner och
liknande i arbetslivet.

Den fjärde principen innebär att beteendesekvensen
knyts samman i upplevelsen av någon eller några gemensamma
faktorer (figur 7:6). Den nyssnämnda undersökningen av be
teendesekvenser innehöll flera exempel på .detta.

Gemensam faktor

Figur 7:6. Beteendesekvensen upplevs som en enhet därför att den
karakteriseras aven eller flera gemensamma faktorer.

Undersökningen gick bl a till så att en observa-
tör kom in i en arbetslokal och noterade beteendet hos en
person som arbetade där. Observatören noterade t ex att
den observerade skrev maskin, bläddrade i en pärm, talade
i telefon o d. Om observatören frågar den observerade per
sonen vad han sysslar med, svarar den observerade med att
sammafatta ett antal beteendesteg, t ex att han håller på
att skriva en leveransbeställning, att han planerar nästa
dags arbete eller liknande.

Det framgick av undersökningen att upplevelser av en
hetlighet i en serie beteenden skapas av bl a följande fak
torer.

En och samma aktivitet upplevdes t ex som en beteende
sekvens. Maskinskrivn1ng, leveransbeställning, planering,
deltagande i sammanträden är exempel på aktiviteter vilka
i undersökningen gett en upplevelse "av enhetlighet. En
ny, förändrad aktivitet upplevs som en ny beteendeenhet.

En beteendesekvens kunde också upplevas som bestämt av
ett och samma motiv eller mål. En kontorist som observe
ras, anger som mål att han tänker skriva färdigt en fak
tura. En arbetsledare framhåller att han gör en rond i
syfte att inspektera. En person som berättar om åtgärder
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som vidtagits med anledning aven inträffad viktig händel
se, redogör ofta för en lång rad beteenden för att t ex
"förhindra att en situation förvärras". Ett nytt föränd
rat mål kan upplevas som ett nytt beteende. Sedan konto
risten skrivit färdigt sin faktura avser han att sända i
väg den.

En beteendesekvens uppges ofta omfatta en större el
ler mindre omfattande situation. En kontrast som skriver
maskin ses som arbetande i enhetlig situation, där alla
väsentligheter utspelas (arbetsrummet). Situationen ut
görs i andra fall aven arbetsplats, företaget etc.

En förändring av situationen t ex förflyttning från
en arbetsplats till en annan innebär ett nytt beteende etc.

Demarkationsbegreppet i sekventiellt beteende har som
framgått byggts på psykologiska tankegångar om hur upple
velser av enheter och helheter skapas. Det har varit svårt
att finna några andra förklaringar till lättheten att "se"
sekvenser i varierande sammanhang på olika förstoringsni
våer. Allport's teorier om s k telisk cirkularitet och
serier av energitransmissioner (Allport, 1940) vilka indi
rekt berörts i samband med den ovan förda diskussionen om
vilolägen före och efter beteendesekvenser kan sägas utgö
ra ett försök att skapa förklaringar från andra utgångs
punkter. Hans teorier har dock mer med begrepp som "mål"
och "homeostas" att göra, vilka tas upp i det följande av
snittet.

Denna uppräkning av principer för upplevelser av bete
endesekvenser kan givetvis inte ses som fullständig. Psy
kologins undersökningar av helhetsupplevelser erbjuder t ex
ett avsevärt rikare material än vad som har framskymtat här.

Möjligheten - både för den som själv beter sig och för
den som studerar beteenden - att snabbt se sekvenser som
helheter kan antas ha en viktig funktion i t ex alla former
av organiserat samhällsliv. Tack vare denna möjlighet kan
struktur och överblick ges åt komplicerade beteendemöns
ter.

BEGREPPET "KOHERENS" I SEKVENTIELLT BETEENDE

En beteendesekvens kan beskrivas i fysisk-geometriska ter
mer. Wright (1968) skriver t ex:

••• behaviour patterns among living things, etc - can all
be described in terms of positions, colours, shapes and
other purely physico-geometrical characteristics. A phe
nomenon as elaborate as the mating of Siamese fighting fish
can be described as a series of events, without in any other
way relating the individual events to one another, and with
out hinting that there might be other objects of similar
appearance and behaviour.
(s 212)
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Wright !ramhåller emellertid samtidigt att det nor
malt inte är berättigat att beskriva serier av "events n i
enbart fysisk-geometriska termer. Utöver dessa måste det
finnas vad Wright kallar för "surplus meaning". Det finns
uppenbarligen sådan mening i de sekvenser som beskrevs in
ledningsvis. Därför upplevdes alla de steg som ingick i
flygarsekvensen som praktiskt meningsfulla, den lille poj
kens reaktioner på glassförsäljarens klocka som funktio
nella och den i och för sig misslyckade tunnelbanesekven
sen ändå som meningsfull. Detta slags mening beskrivs här
under begreppet "koherens". Detta begrepp innebär ett för
sök att förklara den samordnade användningen av beteende
steg i en sekvens; varför varje beteendesteg tycks spela
en viktig roll i den helhet som beteendesekvensen utgör.

Vilka faktorer är då av betydelse för samordningen av
de olika stegen i en beteendesekvens? Den förklaring som
kanske ligger närmast till hands är den teleologiska. De
olika stegen i en beteendesekvens sägs då samordnas genom
det mål som en individ har för sitt beteende. Det har
emellertid närmast varit en tradition bland empiriskt in
riktade forskare att undvika teleologiska förklaringar
(Wright, 1968). Denna tradition följs också i detta arbe
te. Förklaringar till begreppet "koherens" söks därför i
icke-teleologiska modeller.

Feed-back-modellen är enligt Wright en sådan modell.
Eftersom denna modell tycks beskriva beteendesekvensens
"succession", diskuteras den i ett följande avsnitt. En
annan modell som Wright beskriver gäller reduktion av
mål-begreppet genom s k kausala kedjor. Här utgår han
från Braithwaite:

••• everyevent in the system is determined by the who1e
previous state of the system together with the causa11y
relevant factors in the systems environment or field
(which will be ca11ed field conditions). Then the causa1
chain of events in a system b throughout a period of time
is nomina11y determined by the initial state of the system
together with the total ity of field conditions which
affect the system with respect to the events in question
during the period.
(Braithwaite, 1953)

Braithwaites modell utgör en tänkbar utgångspunkt
för en diskussion av beteendesekvensens koherens. Det
system som han talar om utgörs av den individ vars bete
ende studeras. Beteendesekvensen bestäms av ett initial
tillstånd (I) som preliminärt kan beskrivas som ett fält
av spänningar inom individen (i), hans omgivning (e) och
mellan dessa båda. Varken individ eller omgivning kan be
traktas som konstanta utan förändras (if respektive ef).
Efterhand uppkommer ett finaltillstånd (F), då spänningarna
upphört eller ersatts av andra (figur 7:7). Begreppet
"koherens" motsvaras av det totala fältet av föränderliga
tillstånd.
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Figur 7:7. En beteendesekvens koherens bestäms av ett initialtill
stånd (l) tillsammans med relevanta föränderliga fakto
rer hos den studerade individen och hans omgivning
(if respektive ef) under den tidsperiod då sekvensen
varar. Beteendesekvensen övergår efterhand till ett fi
naltillstånd (F).

Det finns flera teorier som kan sägas belysa begreppet
"koherens" som det har framställts här. på det mest grund
läggande planet tangerar begreppet t ex teorier om homeo
stas och equiZibrium. Dessa teorier utgår från att en per
son strävar efter att bibehålla eller uppnå ett jämvikts
läge. Då detta jämviktsläge rubbas, initie+as ett beteen
de. Detta störda jämviktsläge kan sägas motsvara initial
tillståndet i beteendesekvensen. Finaltillståndet uppnås,
då jämviktsläget återställts.

MotivationspsykoZogin innehåller hypoteser om att be
teendekedjor, dvs sekvenser, initieras genom behov eller
drifter.

Följande citat ger ett typiskt exempel på tankegång-
arna inom denna teoribildning:

When drive is initiated, the individual Dmnediately becomes
set for certain cues which will lead to a chain of consumma
tory behavior leading to final consumption.
(Symonds, 1949, s 23)

"Consummatory behavior" som nämns i citatet brukar
kunna tolkas inom tillräckligt vida gränser för att gälla
praktiskt taget allt beteende. Då ett behov tillgodosetts,
t ex genom konsumtion, upphör behovet eller driften att
göra sig gällande, vilket motsvarar beteendesekvensens
finaltillstånd.

StimuZus-Respons teorier har likaså beröringspunkter
med koherensbegreppet i sekventiellt beteende. En stimu
lus är en förändring i en individs omgivning eller inom
honom som skapar ett initialtillstånd, t ex en nervös spän
ning (enligt Hull, Spence och andra betydande S-R teoreti
ker). Beteendesekvensen motsvaras aven serie respons en
ligt den begreppsapparat som användes i Stimulus-Respons
teorierna.
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Ett exempel. Docherty (1972) som har utgått från stiumulus
Respons teorier räknar upp fyra typer av förändringar som
han fann fungera som stimuli för beteendesekvenser. Den
första typen av förändring kallar han för "general change".
Denna typ av förändring innebär att en kritisk variabel
ändrar sitt värde i positiv eller negativ riktning. För
ändringar kan gälla vädret (vilket är betydelsefullt för
arbete i det fria), frånvaron från arbetet bland arbetare
eller liknande. Som ett särfall av "general change" ser han
"deficiency". Detta innebär att en förändring faller under
ett visst tröskelvärde. Antalet maskiner eller mängden av
arbetsmaterial visar sig vid ett tillfälle vara otillräcK
ligt. Den tredje typen av förändring kallas för "step
function"; den kritiska variabeln intar ett konstant värde
som då t ex nya lagar och bestämmelser träder i kraft. Den
fjärde typen av förändring är "delta-function". Den kri
tiska variabeln intar tillfälligt ett värde över en viss
tröskel. Ett exempel på detta utgör ett tillfälligt fel
aktigt beslut eller en felaktig åtgärd.

Nämnda förändringar räcker dock inte till som förklaringar
till alla initialtillstånd hos beteendesekvenser i företag.
De var giltiga för de beteendesekvenser som initierades av
s k viktiga händelser (contingencies eller critical incidents)
men inte i samband med de mer vardagliga beteendesekvenser
som kom fram 11;enom observationer. Man måste dock anta att
stimuli i någon form initierat också de sistnämnda sekven
serna.

Ur Stimulus-Respons-teorierna kan de s k förväntnings
teorierna sägas ha vuxit fram. En förväntning kan också
ses som ett initialtillstånd i en sekvens. Efter Stogdill
kan det beteendemässiqa uttrycket för detta tillstånd be
skrivas som:

the orientative - instrumental - selective - termina
tive sequence of responses exhibited by an organism toward
a stimulus situation.
(Stogdill, 1963, s 33)

En förväntning är vidare enligt Stogdill en funktion
aven orienterande respons (drifter eller behov), sanno
likheten för ett möjligt utfall samt önskvärdheten av det
ta utfall.

De allmänna motivationspsykologiska aspekterna har
redan nämnts. En genomgång av detta vetenskapliga område
faller utanför detta arbete. Det är ändå rimligt att här
ge exempel på några av de motiv som utgör drivkraften för
de anställda inom organisationer. Maslow talar t ex som
bekant om självförverkligande. Andra relevanta och väl
bekanta motiv är behov av anställningstrygghet, sociala
behov, t ex behov av goda kontakter med arbetskamrater och
överordnade. I vissa fall har ett motiv ett direkt sam
band med beteendet som t ex då en hungrig person går till
ett skafferi. Man måste emellertid anta att mer komplexa
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motiv som t ex behovet av självförverkligande är relate
rat till beteendet på ett avsevärt mindre direkt och av
sevärt mer komplicerat sätt.

En förväntning är för det andra en funktion aven in
divids bedömning av sannolikheten för att ett visst bete
ende leder till ett förutsett utfall. Denna bedömning är
klart relaterad till inlärning.

För en individ som arbetar i en organisation, måste
tidigare erfarenheter av arbetsliv och företag vara avgö
rande för hans bedömningar av utfall.

Till slut beror förväntningar också på önskvärdheten
av ett visst utfall. Upplevelser av önskvärdhet skapas
av inlärning som ägt rum tidigare än beteendet ifråga.
Det tycks, som Stogdill framhåller, vara tillräckligt att
ett beteende belönas en enda gång för att skapa en sådan
upplevelse av önskvärdhet.

En individ som exempelvis arbetar i ett företag lär
sig sannolikt kontinuerligt ett värdesystem. I detta in
går önskvärdheten av uppsättningar av mer eller mindre al
ternativa utfall av hans beteenden.

Beteenden som belönas i organisationer kan i första
hand antas vara sådana som är anpassade till företagets
överlevnad eller utveckling.

Ett exempel. En uppfattning om vilka värderingar som före
kommer i ett företag erhölls genom Dochertys (1972) under
sökning. Olika utfall av beteendesekvenser diskuterades
med de undersökta personerna med hänsyn till deras innehåll
och betydelse. Det visade sig att bl a konsekvenserna av
beteendet för företagets ekonomi spelade en roll liksom
beteendets konsekvenser för arbetet, för sociala förhållan
den (t ex arbetstrivsel) och arbetets fortgående enligt
tidsplanen. Betydelsen av dessa konsekvenser upplevdes
olika av olika grupper i företaget.

Förväntningsteorierna gör det möjligt att precisera
initialtillståndet i en beteendesekvens och därmed också
sekvensens koherens. Följande formel är ett exempel på
detta:

(7.1)

I formel (7.1) symboliserar I ett initialtillstånd som
är en funktion av D, som symboliserar behov, drifter eller
motiv i allmänhet. I är vidare en funktion av Pbol+2+3+N
som symboliserar sannolikheten för att somliga .
eller alla beteendestegen i sekvensen bidrar till ett
visst finaltillstånd (F). V symboliserar värdet av detta
finaltillstånd.
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Ett "initialtillstånd" är ett begrepp, vars betydelse för
verkligt beteende endast kan studeras indirekt, t ex ge
nom att i efterhand tolka resultat från undersökningar av
beteendesekvenser. Ett försök till sådana tolkningar görs
i detta avsnitt. För enkelhetens skull dikotomiseras va
riablerna D, P och V. En individs motivation beskrivs där
med som stark (D+) eller svag (0-). Utfallet aven viss
beteendesekvens har hög sannolikhetsgrad (P+) eller låg
(P-). De värden som styr beteendet är starkt styrande i
individens medvetande (V+) eller svagt styrande (V-). Med
ledning av detta kan antaganden om beteendets innehåll
göras.

D+lbeteende. Stark motivation skapar aktivitet, sök
beteende och skärpt uppmärksamhet mot omgivningen.

D-I beteende. Svag motivation skapar passivitet.

p+lbeteende. Hög sannolikhet för att ett visst be
teende bidrar till ett önskat utfall skapar säkerhet i
beteendet. En individ vet t ex hur han skall hantera en
viss situation. Han vet att han kan avstå från åtgärder
eller att han inte kan påverka situationen.

p-I beteende. Låg sannolikhet för att beteendet bidrar
till ett visst utfall skapar osäkerhet och trial-and-error
beteende.

V+lbeteende. Medvetenheten om att vissa beteenden är
önskvärda eller värdefulla på annat sätt skapar målmedve
tet beteende i konformitet med rådande värdesystem.

v-Ibeteende. Osäkerhet eller bristande kunskap om
värden skapar konflikter om vilka värden som är gällande
eller bör prioriteras. Alternativt skapas ett behov av
att rådfråga överordnade och andra normgivande personer i
företaget.

Det finns några empiriska resultat som ger ett visst
stöd åt dessa beskrivningar av beteende. Detta framgår av
följande försök att tolka Dochertys (ibid) beskrivningar
av strategier i beteendet. Han utgick från målbegreppet
och grupperade beteendet kring mål och submål. Han kallar,
som framgått tidigare, den ansats som en individ använder
för att uppnå ett visst mål för en strategi. Strategier
identifierades i de undersökta sekvenserna av kodare som
gick igenom resultaten från undersökningen. Docherty fann
ganska många strategier av vilka de flesta kan tolkas i
D-I, pI, eller V-Ibeteende.

Minst belägg fanns för förekomsten av D Ibeteende.
En strategi som "patch" (lappa ihop) innebar att individen
sköt på problemen, vilket kan tolkas som passivitet (0-).
"Wait-and-see" kan också tolkas som en "passiv" strategi
där individen saknar verklig motivation.

plbeteende kan spåras i de flesta av de strategier
som Docherty beskriver. Vissa strategier ("orientate",
"patch", "harass", "consultation") karakteriseras av bris-
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tande kunskap om beteendets utfall (P-). Den mycket frek
venta strategin "to orientate" innebär exempelvis att in
dividen försöker ska:e:ea sig information om hur en inträf
fad händelse skall behandlas.

"To harass" är en annan vanlig strategi som innefat
tar insamlandet av information via påtryckningar på andra
personer.

"Consultation" innebär att en individ vänder sig till
en överordnad eller konsult för att få information i form
av råd, direktiv eller beslut.

I andra strategier vet individen hur han skall bete
sig (P+). Detta gäller t ex för strategin "individual"
som förekom i 224 fall. Individen är som Docherty fram
håller:

••• able to effect an outcome by himself in co-operation
with his subordinates and others outside the company, with
out having to turn to others (for example, superiors or
other departments) for advice, directives or help as nego
tiators.
(ibid., s 224)

Vlbeteende kan i likhet med P/beteendet spåras i de
flesta av strategierna. V+lbeteende är exempelvis påfal
lande i "consultation", där man är överens om målen, men
måste diskutera vägarna till målen:

Cases in which the individuals involved in the contingency
may. be regarded as general ly agreed regarding the objective
of action to be taken but may share different opinions re
garding how this objective may be reached, have been included
in this category.
(ibid., s 224)

v-I beteende är också ganska påfallande i strategier
na "negotiation" och "coercion". I den förstnämnda stra
tegin finns inga självklara värden utan individen måste
förhandla sig fram till ett gemensamt värdesystem (objec
tives).

The person responsible for dealing with the contingency
attempts to attain an outcome through co-operation with
other parties who have different interests and objectives
in the situation. In the event of his failure to bring
the other parties around to accepting his solution, a
compromise must be reached.
(ibid., s 225)

I "coercion" tvingar individen sitt eget värdesystem
på andra.

Varje strategi borde kunna beskrivas enligt formeln
(7.1) i samtliga tre här nämnda beteendevariabler och med
bedömningar av varje beteendestegs bidrag till hela sek
vensens finaltillstånd. Det empiriska materialet är dock
inte tillräckligt utförligt för att medge detta.



112

BEGREPPET "SUCCESSION" I SEKVENTIELLT BETEENDE

Begreppet "succession" är det tredje av de begrepp som här
har ansetts nödvändiga för att karakterisera sekventiellt
beteende. Succession innebär att ett beteendesteg som in
går i en sekvens och som karakteriseras av vissa bestämda
egenskaper leder till ett följande beteendesteg som också
karakteriseras av vissa bestämda egenskaper (se t ex fi
gur 7:1, s 99 och figurerna 8:2 och 8:3, ,s 120-121).

Allport (1940) redovisar några tankegångar om "event
succession" som kan tjäna till inledning av diskussionen.
Han utgår från s k "event-systems". Dessa består av "noder"
vilka utgörs av "ting", personer, maskiner etc vars aktio
ner eller rörelser åstadkommer förändringar. En nod är
relaterad till en annan nod som i sin tur är relaterad till
en tredje nod. Själva förändringarna kallas för "events".
Dessa kan utgöras av beteenden. Det är givetvis de sist
nämnda som främst intresserar i detta sammanhang. En för
utsättning för "events" är ett samband i tid och rum mellan
noderna i systemet. Allport skriver:

In any pair of nodes in a sequence, the change produced
at or by the first node must be present in a space and
at a time in which it can be related to the operation
of the second node. When the second node has operated
with regard to the event produced by the first, the change
of matter in space (event) which it produces will then
be acted upon by a third node and-So on ••• The sequence
of events, or changes between nodes is known as an event
succession.
(Allport, 1940, s 421)

En schematisk tolkning av succession i Allports tapp
ning ges i figur 7:8 (se även exemplet i fotnoten s 98).

Figur 7:8. En modell av succession i en beteendesekvens enligt en
tolkning av några tankegångar hos Allport (1940). Model
len innehåller "noder" (n). En nod är någonti~som

åstadkommer fBrändringar, dvs (här) beteenden ~ • Ett
beteende påverkar nästa nods aktivitet som åstadkommer
ett nytt beteende osv. En förutsättning är att noderna
sammanfaller i tid och rum (vid punkterna r/t).
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Kravet på samband i tid och rum mellan olika noder/
beteenden i Allports system bör inte tas alltför bokstav
ligt. Allport talar nämligen också om att fördröjningar
kan inträffa och att t ex energi eller information kan lag
ras.

En nod kan som framgått utgöras av vad som helst som
producerar förändringar. Det syns här berättigat att i
(eller snarare "vid") en nod urskilja den individ vars be
teende är föremål för analys samt hans omgivning som de
två viktigaste komponenterna i ett beteendesystem. I detta
system antas förändringar från tidpunkt till tidpunkt kunna
inträffa och ske såväl inom individen som hans omgivning.
Dessa förändringar är en följd av påverkan som enligt
Allport sker genom överföring av energi, men som också kan
innebära annat, t ex överföring av information. ömsesidig
påverkan antas vidare kunna ske mellan en individ och hans
omgivning. Förändringar hos en individ och/eller hans om
givning antas kunna påverka individens beteende, vilket
till slut antas kunna påverka individen själv och/eller
hans omgivning. Dessa tankegångar avbildas schematiskt i
figur 7:9.

Figur 7:9. Ett försök att illustrera begreppet "succession", dvs hur
beteendesteg GJ leder till beteendesteg IIJ i en beteen
desekvens. I ett beteendesystem har en individ (i) och
hans omgivning (e) valts ut som de viktigaste komponenter
na. Såväl (i) som (e) förändras från tidpunkt till tid
punkt och interagerar med varandra. Beteendesystemets
förändringar påverkar beteendet vid punkterna r/t. Be
teendet påverkar i sin tur beteendet vid nästa nod.

Modellen i figur 7:9 kan betraktas som en paradigm.
Olika aspekter/element kan framhävas och utredas var för
sig. Resultatet blir en rad varianter av vilka ett par kan
kännas igen som redan etablerade beteendemodeller, t ex

Feed-back genom upplevelser av misstag

Enligt modellen i figur 7:10 modifieras beteendet ständigt
genom upplevelser av misstag (negativ feed-back) i förhål-
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lande till ett föränderligt målobjekt. (Exempel: En katt
förföljer en springande mus, en torped styr sig själv mot
ett rörligt föremål. (En skytt följer med siktet ett rörligt
mål.) Modellen kan tänkas passa in på informationssökan
de/-mottagande i allmänhet.

Figur 7:10. Omgivningen (e) förändras. Detta påverkar individen (i).
Förändringar hos individen påverkar hans beteende. Be
teendet påverkar inte omgivningen men individen själv.
En ny förändring i omgivningen påverkar individen etc.

En annan etablerad beteendemodell är:

Feed-back från förändringar i omgivningen som åstadkommits
genom beteende

Figur 7:11. En individ (il) påverkar genom sitt beteende omgivningen
(e2). Han påverkas i nästa steg av de förändringar som
han åstadkommit i omgivningen.

Denna feed-back modell är ganska vanlig inom t ex or
ganisationslitteraturen. Följande citat från Cohen och
Cyert utgör ett illustrativt exempel som också anknyter
till det sekventiella beteendet:

••• decisions are taken on the basis of same existing environ
mental state, these decisions 1ead to actions that are in
tended to alter the orgina1 environment, the new environment
1eads to another round of decisions, etc.
(Cohen & Cyert, 1965, s 323)

Om man bortser från att en person som utför ett be
teende själv erhåller information om detta, så erhålls mo
dellen:
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Påverkan från omgivningen utan feed-back

l~0 r~ 1~ 1'0
el • ez ~ e3 • en

Figur 7:1Z. Omgivningen (e) förändras från tidpunkt till tidpunkt
och påverkar vid varje tidpunkt individen (i) till be
teende.

Denna modell passar som en beskrivning av det helt
mekaniska rutinarbetet, bestämt av ett löpande band eller
liknande. En individ utför enligt denna modell en serie
arbetsmoment, nästan utan att vara medveten om det.

De tre modeller som har beskrivits ovan uttömmer inte
möjligheterna att beskriva successionsbegreppet med ut
gångspunkt från den paradigmatiska modellen i figur 7:9.
Några konsekvenser av den diskussion som förts kommer att
framgå av nästa kapitel.

EN AVSLUTANDE ANMÄRKNING

En beteendesekvens är en komplex företeelse. Detta bör ha
framgått av den hierarkiska analysen av begreppet "beteen
desekvens" i detta kapitel.

Denna analys har inte syftat till någon fullständig
redogörelse för alla tänkbara teorier som kunnat vara ade
kvata för studier av sekventiellt beteende. Detta framgår
naturligtvis av den rapsodiska behandling av viktiga och
intrikata tankegångar inom beteendevetenskaperna som före
kommit.
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8 EMPIRISK UNDERSÖKNING AV
SUCCESSION I
SEKVENTIELLT BETEENDE

Diskussionen i detta kapitel gäller möjligheterna att ge
nerellt iaktta succession. Med utgångspunkt från den in
nebörd som lagts i begreppet "succession" i föregående ka
pitel kan ett antagande om successionens uttryck i obser
verat beteende formuleras så: En viss typisk sekvens
(sekvi) karakteriseras av succession om, och bara om,
minse ett beteendesteg i sekvensen som har vissa bestäm
da egenskaper (Sa/Ea) följs av ett annat beteendesteg med
bestämda egenskaper (SblEb)' och om så sammansatta sekven
ser förekommer i ett generaliserbart antal (enligt formel
8.1) •

sekv1 (Sla/Ela) x (Slb/Elb) cs.n
sekvz (SZa/EZa) x (SZb/EZb)

sekv3 (S3a'E3a) x (S3b/ E3b)

sekv. (S. te, ) x (Sib/Eib)
~ ~a ~a

Om sekvensen "i" innehåller fler än två steg, bör
successionen betecknas som partiell. Fullständig succes-
sion illustreras av formel (8.2).

sekv.
~

(S. n. ) x (S'b/E'b) x (S. lE. ) .•• x (S. lE. ) •.. (8.Z)
~a ~a ~ ~ ~c ~c ~n ~n

Egenskapen "E. " kallas här för successionsbildande.
Den kan utgöras aJnvilken egenskap som helst som karakte
riserar beteende under förutsättning att den uppfyller de
villkor som framgår av formlerna (B.l) och (B.2). I den
undersökning som presenteras nedan är Ein i stort sett
okänd och ingår dessutom i en egenskapsmangd som i stort
sett är okänd eller i varje fall inte avgränsad. En sådan
undersökning innebär därför en sammanställning av eventu-
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elIt successionsbildande egenskaper samt en beräkning av
antalet sekvenser som karakteriseras av produkten av de
successionsbildande egenskaperna E. och E. b i stegen S.
och Sib i formel (8 .1 ) . aa ~ a.a

Undersökningen tangerar flera principiella problem
av vilka några tagits upp i den teoretiska delen i detta
arbete (kapitlen 2 - 5). De eventuellt sekvensbildande
egenskaperna måste för det första specificeras, vilket kan
göras genom hierarkisk begreppsanalys enligt den teknik
som beskrevs i kapitel 2, s 18ff. Det gällde vidare att
finna den nivå, där begreppen/egenskaperna varken var allt
för teoretiskt ointressanta eller karakteriserade alltför
få sekvenser. Detta problem beskrevs under rubriken "fors
karens dilemma" i kapitel 3. Det tredje problemet gällde
den stora mängd av egenskaper/begrepp som skulle registre
ras och databehandlas. Bearbetningsproblemet bottnar i
att varje tänkbar egenskap eller kombination av egenskaper
måste prövas med avseende på helst varje kombination av på
varandra följande beteendesteg. Detta ställde stora krav
på processer för databehandling. (Se kapitel 4 "Hierar
kisk effektivitet".)

om dessa problem kan lösas, finns mycket att vinna.
Man skulle t ex få reda på om och under vilka omständig
heter ett visst beteendesteg leder till ett annat. Insik
ter om succession i beteenden i ett företag, för att ta
ett specifikt exempel, skulle göra det lättare att plane
ra, fatta beslut osv och bidra till förståelsen i allmän
het för hur rutiner, arbetsuppgifter, funktioner m m gri
per in i varandra.

UPPLÄGGNING OCH METODIK

Den allmänna bakgrunden för denna undersökning har redan
beskrivits utförligt (Docherty, 1972). Den utfördes vid
ett medelstort byggföretag. Den varade i ungefär 18 må
nader och omfattade de flesta av tjänstemännen, dvs ett
femtiotal. Den gällde två typer av beteendesekvenser.
Den första typen baserades på intervjuer om händelser.
Tjänstemännen vid det undersökta företaget (med några un
dantag) fick en dagbok. De ombads att i denna dagbok fyl
la i alla viktiga händelser som inträffat. De uppsöktes
därefter regelbundet varje vecka. Vid varje sådant till
fälle diskuterades hur de viktiga händelserna uppstått,
vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den och om
vidtagna åtgärder inneburit att händelserna kunde betraktas
som avslutade. om det sistnämnda inte var fallet togs
varje händelse upp igen vid nästa besök etc. Vissa hän
delser blev således föremål för diskussioner under mer än
ett år. En händelse innefattade - orsakade - således en
serie av åtgärder som vidtogs för att nå en förhållande
vis slutgiltig lösning på det problem som den inträffade
händelsen utgjorde. Åtgärderna kan beskrivas som beteen
desteg.
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Den andra typen av beteendesekvenser baserades på ob
servationer. Varje anställd som deltog i undersökningen
observerades vid slumpvis valda tillfällen. Observatören
var instruerad att registrera den anställdes beteende som
en serie av beteendesteg vilka företogs för att utföra en
viss arbetsuppgift. Observatören var också instruerad att
uppehålla sig i lokalen till dess att en viss arbetsupp
gift, som påbörjades vid observationstillfället, hann slut
föras.

De två typer av beteendesekvenser som undersöktes var
således olika varandra till innehåll och tidsspann. Den
första typen gällde viktiga händrlser och gällde beteenden
som kunde sträcka sig över året. Den andra typen gällde
mycket vardagliga beteenden som gällde arbetsuppgifter som
slutfördes under minuter eller timmar. Sammanlagt samla
des 3 638 beskrivningar av beteenden in.

Undersökningen beskrivs enklast som utförd i två etap
per. I den första etappen gäller det att välja egenskaper
i den - okänd - mängd egenskaper som karakteriserar bete
enden i företag och att ordna dessa hierarkiskt för att
skapa förutsättningar för upptäckt av successionsbildande
egenskaper. Arbetet med att spåra de sistnämnda utgör
undersökningens andra etapp.

Etapp l: Hierarkisering av begrepp/egenskaper som karak
teriserar sekventiellt beteende

För att välja ut beteenden som var relevanta för företag
företogs en genomgång av några organisationsteoretiska
böcker som var aktuella 1964. Denna genomgång resultera
de i en samling begrepp som beskrev beteenden i organisa
tioner (tabell 8:1). Många av dessa begrepp kunde redan
vid en första inspektion avvisas som oanvändbara i en un
dersökning av det slag som planerats. Andra föll bort i
en inledande försöksundersökning. Till slut kunde de åter
stående sammanfattas i fem grupper av begrepp/egenskaper
som karakteriserade de sökta beteendena i ett företag, näm
ligen följande: (se också österberg, 1964 b och c)

Arbetsuppgifter
Ledarskap
Beslutsfattande
Psykiska faktorer i beteendet
Kommunikation

Undersökningen byggde som nämnts på observationer
och intervjuer. De valda egenskaperna måste direkt svara
mot observatörernas och intervjuarnas iakttagelser. En

l Denna typ av sekvenser har behandlats av Docherty (1972). En del
av resultaten från hans analys har varit underlag för diskussionen
om bl a koherens i kapitel 7.
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Tabell 8:1. En lista över begrepp inom organisationslitteraturen,
aktuella 1964, för att karakterisera beteenden i företag.

Specialisering
kontroll
styrning
koordinering
rivalitet
konflikter
försvarsreaktioner
arbetsfördelning
driver på underordnade
lämnar underordnade i fred
besöker underordnade
diskuterar
söker information
söker handlingsalternativ
beslutskommunikation
delegering
detektion
identifikation
scanning
tracking
planering
status
auktoritet
ledarbeteende
organisatorisk inlärning

förväntningar
regler
gruppbeteende
gruppsammanhållning
gruppstorlek
sökbeteende
programmering
osäkerhetsabsorption
input
output
målstyrning
programstyrning
styrimpuls
störning
redundans
information
kreativitet
fusionsprocesser
situationalisering
kontrollstyrning
arbetsvidgning
flödesdiagram
motivation
mfl

Källa: Mann och Bent, 1954; Cyert, Simon och Trow, 1956; Martin,
1956; Argyris, 1960; Gagne, 1963; McCehee och Thayer, 1961;
Tannenbaum, Weschler och Massarik, 1961; Rhenman, 1964;
Ramström, 1963; March och Simon, 1961.

observatör skulle t ex kunna fråga sig: vad händer nu? vad
gör den observerade nu? och kunna anteckna svaren på sina
frågor på ett naturligt, vardagligt språk.

Dessa krav begränsade ytterligare den möjliga egen
skapsmängden. Det visade sig t ex efterhand att det var
omöjligt att observera eller intervjua kring psykiska fak
torer i beteende, beroende på att de undersökta personerna
ändrade sina beteenden i närvaron av utomstående.

Till slut återstod de egenskaper som redovisas i figur
8:1. Dessa specificerades nivå för nivå. (Se kapitel 2,
s 18 ff och figurerna 8:2 - 8:5)

Företagsbeteende
I

Arbete Kommuni
kation

Ledarskap Beslut

Figur 8: 1. Den första nivån i en begreppshierarki, avsedd att utgöra
underlag för ett studium av beteenden i ett företag.
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Funktion Arbetsuppgift

Kalkyl-----

Inköp. 'örråd -----1

Planering, förberedelse, organisering av arbete
Planering - materialanskaffning (beställningar)
Fördelning (utlämning av arbete)
Allmän övervakning av arbete, "rond"

Administration ~Kvalitetsfrågor
Anskaffning och underhåll av teknisk utrustning
Arbetsförenkling, metodförbättring
Anskaffning, uppsägning och avgång av personal
Introduktion och upplärning av personal
Säkerhet och hälsa
Mätnings- och lönefrågor
Personalfrågor i övrigt
Förflyttning (gångtid)
Deltagande i underställdas arbete
Personligt
Visning av bygget; inspektion av arbetsplats
Utsättning och avvägning
Samarbete med beställare
Samarbete med kontrollant
Tekniska problem
Konstruktionsarbete (problem, beräkningar)
Ekonomi, administration
Ritningar
Myndighet
Kalkylarbete
Inköp
Avlöningar
Studie i samband med arbete, förkovran, läser
information, tidningar etc
Rutinbetonade förberedelser för arbete
Mottagande av leveranser
Uthyrning av bodar etc
Samarbete med leverantör och underentreprenör
Samarbete med konsult
Debiteringskontroll
Anbudskontroll
Samarbete med hyresgäster

InkÖp---l
ARBETE

Projektering ------i

RationaliSering~

Arbetsplats-~
ledning ~

Figur 8:2. Hierarkisk uppställning av egenskapen "arbete" (ekonomi,
inköp, förråd etc specificeras på samma sätt som "administ
ration"). (Se också Wirdenius och Lönnsjö, 1962.) Uppställ
ningen gäller i första hand arbete i samband med byggverksamhet.
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Företagstyp

Kommunikations- -1
företag och
person

Kommunikations
former

Kommunikation

Deltagar
antal ~ :

2: deltagare ----I telefon
besök

brev

samtal

dokument

sammanträden
mfl

order

talar -------Ibesked

samtalar, disk information

lyssnar

talar i telefon

samtalar i telefon

lyssnar i telefon

erhåller skriftlig
information

Kommunikations
sätt

utbyter skriftlig
information

skriver brev

ger råd

jämför, kontrol
lerar

inspekterar

överlämnar

tittar på rit
ningar

räknar

läser av

Kommunikation ~.
inom eller utom a.nom --11 namnuppgift
det egna företa- utom
get

-1
~~~~:k~p~:~~~on

Försök till kom-.. •
Ok tO ar upptagen pa an-

mun~ a ~on nat sätt

mfl

Figur 8:3. Hierarkisk uppställning av egenskapen "kommunikation"
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Op:s plats i Fas i ledar- Ledarstil Ledarbeteende
organ beteende vänlig

op utövar led- förbereder kamratlig
ning enl for- kontakt med förståendemell org plan underordnad

utövar ledning I tar initiativ---i
visar person-

utanför orga- --- till kontakt ligt intresse

nisationsplan kontakt pågår---j
personcen- lyssnar på per-

op leds enligt -I trerad sonliga problem

organisations- värderar hjälper och
plan kontrollerar----i stödjer

leds utanför -I följer upp~ berömmer och är

LEDARSKAP
organisations- nöjd
plan

bestämd

auktoritär

knapphändig
auktoritär ------, negativ,

kritisk, miss
nöjd

kontrollerande

Figur 8:4. Hierarkisk uppställning av egenskapen "ledarskap"
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Handlings
alternativ

Beslutsunderlag ---
sökes

~
Alternativ
finns

måste sökas

direkt från
källan

BESLUTSFATTANDE

via annan
ursprung --------1 person

på annat sätt

Ibeslutets
beslutar -----' innehåll

delger beslut---1

informerar om---J
annans beslut I

Beslut gemensamt be-~
förekOllllller --------1 slut med andral

överl ärende-l
till annan
för beslut

Konsekvenser
av beslut ~

omedelbaral i~nebär konsekv
___ J for op

under dagen---"l

etc innebär konsekv
för annan än op

Figur 8:5. Hierarkisk uppställning av egenskapen "beslutsfattande"
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Etapp 2: Ett försök att spåra succession

Varje egenskap på den lägsta nivån i de hierarkier som
redovisas i figurerna 8.2 - 8.5 representerar en möjlig
het då det gäller att spåra succession hos sekvenser.
Ett överslag av antalet av dessa egenskaper visar på minst
l 000 (antalet beror på i hur hög utsträckning t ex namn
uppgifter skall räknas som egenskaper). En undersökning
av alla dessa egenskaper i enlighet med formel (8.1) med
avseende på hur många som ger sekvenser med succession
(sekv.) förutsätter i princip en bearbetningsprocess som
inne~attar l 000 x l 000 arbetsmoment. Varje arbetsmo
ment innebär att en egenskap som karakteriserar "stega"
kombineras med en egenskap som karakteriserar "stegb" och
prövas med avseende på förekomst. Då har endast sekven
ser med partiell succession undersökts. Fullständig suc
cession kräver givetvis fler arbetsmoment och skulle man
vilja undersöka alla tänkbara kombinationer av egenskaper,
blir antalet arbetsmoment oöverskådligt.

Den hierarkiska analysmetodiken erbjuder vissa möj
ligheter att förbättra denna besvärande undersökningssi
tuation. Genom att för det första använda begrepp/egen
skaper på olika nivåer kommer forskaren åtminstone i det
läget att han kan välja bort de begreppsnivåer där anta
let egenskaper är störst. Han kan t ex välja att hantera
de fyra egenskaperna på den högsta nivån (enligt figur 8:1)
i stället för de l 000 egenskaperna på den lägsta nivån.
Samtidigt aktualiseras dock det "forskarens dilemma" (se
kapitel 3) som bl a innebär att de fyra egenskaperna är
ointressanta. Han kommer därför snarare att i kompromis
sens tecken vilja välja någon av mellannivåerna för att
om möjligt där finna egenskaper som både är intressanta
och hanterliga.

Den effektivitet som är förknippad med hierarkisk
analys (se kapitel 4) gör det för det andra möjligt att
förkorta bearbetningsprocessen. Denna effektivitet inne
bär att vissa grenar i det hierarkiska trädet kan skäras
av på ett relativt tidigt stadium i bearbetningen, t ex
därför att de karakteriserar ett - i relation till forska
rens ambitioner - förhållandevis litet antal beteenden.
Om man t ex vill undersöka förekomsten av "arbete" enligt
hierarkin i figur 8:2, visar det sig att denna tar upp 324
möjliga egenskaper (egenskaperna på B-nivån multiplicerade
med egenskaperna på C-nivån). Detta antal reduceras emel
lertid med Il procent för varje egenskap/gren i hierarkin
på B-nivån som kan elimineras. (Om man t ex väljer att
eliminera alla egenskaper/grenar som karakteriserar mindre
än 10 procent av alla undersökta beteenden, visar det sig
i undersökningen att en tredjedel av de 324 ursprungliga
egenskaperna elimineras.)
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ETT EXEMPEL PÅ EN BETEENDESEKVENS SOM KARAKTERISERAS AV
SUCCESSION

Undersökningen aven vald beteendesekvens redovisas som
ett exempel. Först valdes slumpmässigt egenskapen "kom
munikation" ut för analys. Därefter studerades de egen
skaper som tillhörde denna grupp (se figur 8:3 och bilaga
l) på olika nivåer med avseende på det antal beteenden som
varje egenskap karakteriserade. Avsikten var att finna
egenskaper med ett "lagom" (enligt diskussionen ovan och
kapitel 3) antal beteenden. En sådan egenskap fanns på
hierarkins C-nivå. Den innebär att en person i det under
sökta företaget tar emot information av någon annan utan
att själv ha initierat kontakten (kod: 5.53.13 i bilaga l).

Nästa fas i undersökningen innebar att alla sekven
ser sorterades fram vilka innehöll ett steg med ovan an
givna egenskaper, omedelbart följt av ett annat steg med
samma egenskap. Det undersökta materialet innehöll 27 sek
venser av denna typ. Den illustreras av figur 8:6.

r- s-ekvens:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
r.

tar emot in
formation

x
tar emot in
formation

___________________________ J

Figur 8:6. Schematisk illustration aven vald beteendesekvens (sekv.).
Denna typ av sekvens innefattar ett beteendesteg (A) som~
innebär att en person tar emot information, vilket omedel
bart följs av ett annat steg med samma egenskap. Se vida
re formel (8.1) s 116.

Den valda sekvensen motsvarar endast 1,5 procent av
det antal observationer som gjordes i samband med undersök
ningen och kan även innehållsmässigt sägas vara ganska sär
egen. Det kan vara av intresse att redovisa några av de
egenskaper som karakteriserar denna sekvenstyp, både på
grund av nyssnämnda skäl och för att exemplifiera det slags
informationer som undersökningen av sekventiellt beteende
har gett och kan ge. De redovisas nivå för nivå i enlig
het med deras uppställning i en hierarki.

A-nivån. l Samtliga av de valda sekvenserna karakteri
seras - självfallet - av arbete. Ledarbeteende förekommer

l Se kapitel 2, s 14 för en redogörelse för beteckningar pÄ olika
hierarkiska nivÄer.
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i 7,4 procent av sekven~ens beteende, jämfört med total
materialets 19,9 procent. Beslutsbeteende förekommer i
13 procent av sekvensens beteenden jämfört med totalmate
rialets 13,7 procent och kommunikationsbeteende förekommer
i 100 procent av de studerade sekvenserna. Det sistnämnda
procenttalet följer av det sätt på vilket den studerade
sekvensen valts (tabell 8:2).

Tabell 8:2. Egenskaper på A-nivån som karakteriserar en vald sekvens,
som innebär att en individ tar emot information i två på
varandra följande beteendesteg.

Egenskap Sekvensen Totalmaterialet
% %

Arbete 100 100

Ledarbeteende 7,4 19,9

Beslutsbeteende 13 13,7

Kommunikation 100 100

B-nivån. på denna nivå delas arbetet upp på olika
funktioner. Det visar sig att knappt hälften (44,4 procent)
har med företagets administration att göra, ungefär fjär
dedelen hänför sig till ekonomifunktionen och 15 procent
hänför sig till den typ av arbete som utförs vid kalkylav
delningen. Il procent av beteendena hänför sig till den
studerade arbetsplatsen. Det kan vara av intresse att
jämföra dessa siffror med siffrorna för det totala materia
let (tabell 8:3). Det visar sig att den studerade "infor
mationsmottagande"-sekvensen är underrepresenterad vid den
byggarbetsplats där undersökningen till en del utfördes.
Den är vidare överrepresenterad vid den administrativa
funktionen. Innebär detta att de arbetsledare som deltog
i undersökningen och som skapade resultaten från arbets
platsen är mindre benägna att ta emot information än de
kontorstjänstemän som svarar för den administrativa funk
tionen? Resultaten medger naturligtvis inga slutsatser,
men inbjuder till spekulationer som kan utgöra startpunkter
för fortsatta undersökningar.

Tabell 8:3. Egenskaper på B-nivån: fördelningen av arbetsfunktioner
hos den studerade sekvensen jämfört med totalmaterialet.

Arbetsfunktioner Sekvensen Totalmaterialet
% %

Administration 44,4 29,9

Ekonomi 25,9 17,3

~l~l 14,8 4,2

Arbetsplats 11,1 28,6
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Ledarbeteenden förekommer i färre än 10 procent av
fallen och bearbetas därför inte vidare på B-nivån eller
lägre nivåer. Även beslutsbeteende förekommer i ett allt
för ringa antal för att motivera någon redovisning av siff
ror. Kommunikationsbeteende är utan intresse på B-nivån,
vilket framgår av begreppshierarkin i figur 8:3

C-nivån. på denna nivå delas arbetsfunktioner upp på
olika arbetsuppgifter. Det visar sig att en tredjedel av
de administrativa arbetsuppgifterna hänför sig till plane
ring och organisation jämfört med 6,6 procent av totalmate
rialet. Nära hälften av de beteenden som hängde samman med
ekonomifunktionen gällde personalfrågor. I övrigt karakte
riseras den valda sekvenstypen av varierande arbetsuppgif
ter med låga frekvenser.

Kommunikationsbeteendet redovisas i tabell 8:4. Det
framgår att den valda sekvensen i förhållandevis stor ut
sträckning försiggår inom det studerade företaget innefat
tar fler deltagare än sekvenser i allmänhet, och också
innefattar beteenden som innebär inte bara att informatio
ner tas emot, utan också att instruktioner ges (61,1 pro
cent) •

Tabell 8:4. Egenskaper på C-nivån. Fördelningen av olika slags kom
munikationsbeteende hos den studerade sekvensen jämfört
med totalmaterialet.

Kouununikations- Sekvensen Totalmaterialet
beteende % %

2 deltagare 51,9 64,5

3 deltagare 20,4 4,3

4 deltagare 7,4 2,0

Ger instruktioner 61,1 16,1

Komm inom företaget 83,3 35,6

Kouun utom företaget 40,7 31,6

D-nivån. På denna nivå förekommer endast kommunika
tionsbeteende och då som en specifikation av formerna för
kontakterna mellan de personer som antytts i tabell 8:4.
Det visar sig att de beteendesekvenser som innefattar tre
deltagare till större delen förekommer i samband med for
mella sammanträden medan de beteendesekvenser som inne
fattar två deltagare i viss utsträckning innefattar ej
överenskomna besök. på D-nivån anges också de personer
som kommunicerat med varandra.
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SLUTANMÄRKNING

Den beteendesekvens som beskrivits ovan är endast en av
många som skulle kunna identifieras i det empiriska mate
rial som samlats in och som kan analyseras med den metodik
som utvecklats och som exemplifierats ovan. En sådan analys
skulle kunna ge insikter om beteenden i företag ur många
olika aspekter.
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SUMMARY

BACKGROUND

Hierarchical analysis of concepts as conceived here, grew
step by step when a row of concrete scientific problems
demanded solutions. In the beginning it was not even hier
archic. It started as an attempt to study so called beha
vioural sequences.

A behavioural sequence is here defined as a series of
separate but connected behaviours, called behavioural steps.

In Figure l a behavioural sequence is depicted, which
consists of four behavioural steps (l, 2, 3, N). Each
step is characterized by a set of factors (A, B, C, D).
The aim of the study was to investigate empirically if
there were any first behavioural steps, characterized by
one or more definite factors in set A, followed by second
steps, characterized by one or more definite factors in set
B etc.

Behavioural sequence

Behavioural CD ffi !Il [R]
steps

I I I I
Factors ~ liJ @J ~

Figure 1.

One problem which arose was that factors A, B, C and
D in practice were unknown. Consequently, it was not
possible to follow a normal research procedure and specify
the factors before the investigation, expecting that they,
or a sufficient number of them, would be found in the in
vestigation to characterize sequences to an acceptable,
e.g. statistically significant, extent. One solution to
a problem like this is to use a large number of factors in
hope that some or another will be found to characterize
the sequences in the wanted way.
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Accordingly about l 000 factors were used. Unfortu~

nately, this number grows exponentially with the number of
behavioural steps. For instance, the behavioural sequence
in Figure l became characterized by l 000 4 factors.

Another solution is to use fewer but more general fac
torso E.g. the expectancy to find behaviour in a business
company, characterized by the general factors "work" or
"communication" is very high. The trouble is that the more
general a factor, the more trivial it is.

The purpose of this book was to show away to over
come these problems. This way was founded on two insights:
the factors involved could be regarded as concepts and con
cepts could be arranged in hierarchies. The last insight
became important as it could be postulated that hierarchi
cal thinking is something basic to human mind. This postu
late was found to be supported by the fact that at least
some structures of the nervous system are hierarchic. Also,
there were psychological experiments, which could be inter
preted as manifestations of hierarchical thinking. An in
direct evidence was that hierarchical organization or co
ordination of thoughts in sYmbols and language was found in
many sciences, e.g. in the form of classifications. Then,
it appeared to the author that a hierarchical analysis of
concepts could be assumed to be useful in the study of
other complex phenomena than the behavioural sequences.

The first part of this book describes how a hierarchy
of concepts may be constructed and some of its principle
capabilities. The second part describes three cases, where
a hierarchical analysis of concepts is used for investiga
tion of complex research problems.

PRINCIPLES OF AN HIERARCHICAL ANALYSIS OF CONCEPTS

A hierarchy of concepts may, among other things, be used
in the explanation and clarification of scientific con
cepts, to formulate the concepts of a theory, to improve
the conditions of observation et al.

One characteristic property of a hierarchy of concepts
is that the concepts on superior levels dominate the con
cepts on subordinated levels (according to the lines of
"command" in the hierarchy see Figure 2:2, p.14). A supe
rior concept is said here to dominate its subordinated
concepts, if it reflects at least a part of the ideational
content, common to the subordinated concepts.

Domination has to do with the logical, psychological
and semantic relations between concepts.

It would have been advantageous if definite rules
could be formulated as to how superior concepts could have
been made to dominate subordinated ones. This might be
possible in pure logic. However, it does not seem possi
ble to formulate such rules within the realms of practical
research work. Rules of thumb have to replace strictly
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logical evidence. Then, domination can be said to exist,
if (l) superior and subordinated concepts occur within the
same frame of reference, (2) have something in common in
language, (3) are attached to each other in perception or
cognition, (4) belong to the same theoryor (5) to some
degree are logically related to each other.

If there is domination (at least to a degree) hier
archies of concepts may be constructed according to various
principles. Probably, there are many such principles.
The following have been used in the empirical studies, re
viewed in Part Two:

Speaifying. This principle means that a concept is
specified step by step by the introduction of new con
cepts. For instance, the concept "work" may be specified py
the concepts "administration", "economy", "construction"
et al. A hierarchy of concepts built by specifying has
the looks of a classification system and may weIl be used
as such. On the other hand, the demands which are ordina
rily made upon classification systems, e.g. that classes
do not overlap, are not necessarily relevant in this case.

Naming. A number of concepts is ordered in categories
or groups step by step to form a hierarchy. Each category
is given a proper name. The name functions as a superior
concept in the hierarchy. By this principle the researcher
is offered several possibilities for conceptual analysis,
based on semantic, logic and adjoining sciences. E.g.
theoretical/logical models may be constructed, vague but
important scientific concepts may be explained and clari
fied and, finally, observations may be summarized and
named.

Defining. The basic idea is that if all concepts in
a hierarchy belong to the same theoretical system, a supe
rior concept may be defined by subordinated concepts with
out any change in the contents of the theoretical system.
Thus, the concepts serve to develop, specify or explain
the theory. (See Formula 2.10 and Figure 2:14, p.27)

THE RESEARCHERS DILEMMA

A hierarchy of concepts may be constructed according to
the principle of "specifying", mentioned above. If a group
of units of analysis is characterized by the concepts of
such a hierarchy, it will be found that such a group is
divided into groups and subgroups as illustrated by the
Euler-Venn diagram, shown in Figure 3:1, p.33. Every di
vision corresponds to a level in the hierarchy of con
cepts. Also, it will be found that the concepts on higher
levels tend to characterize groups with more members than
the concepts on lower levels.

Starting from these observations, the following state
ments may be formulated:



132

l. The groups at the higher levels of a hierarchy of
concepts are of relatively little interest, because
the concepts which characterize them are relatively
unspecific, though

2. they are of interest in that they characterize groups
with large numbers of members.

3. The groups at the lower levels are of interest, because
the concepts which characterize them are specific,
though

4. they are of little interest, because they have few
members or none at all.

Here, the necessity to choose concepts for a scien
tific study which are of relatively little interest in one
way or other, is called "the researchers dilemma".

A hierarchical analysis of concepts offers an oppor
tunity to overcome this dilemma by ordering the concepts
and their corresponding groups of units of analysis at
different levels. Level by level, the number of members
in the groups will decrease and the specificity of the con
cepts will increase. By this stepwise change, an area of
scientific interest may rise somewhere in the middle of the
hierarchy (Figure 3:4, p. 38).

HIERARCHICAL EFFECTIVENESS

A hierarchy of concepts may make the processes of collec
ting, coding and treating data with a computer more effec
tive. Orre of the theoretical bases for this is so called
"tree-questioning", which is a technique to search through
a given set of phenomena, e.g. a set of units of analysis,
characterized by a number of factors. It works when the
group of phenomena is divided into mutually exclusive sub
groups and new subgroups. (See the Euler-Venn diagram--
mentioned above). Then, a certain group will be found
relatively quickly through a step-by-step eliminating
process, based on the fact that when a superior group is
eliminated, all of its subgroups are eliminated too. If
this process is drawn as a figure, it looks like a tree
(and a hierarchy) (Figure 4:1, p. 47). Tree-questioning
applies to hierarchies of concepts, constructed according
to the principle of specifying them are relatively.

A computer program (the CHD-program) was developed on
these principles. This program offers many opportunities
to cross-tabulate, to use Boole's algebra in treating
logical models et al .•

AN ANALYSIS OF THE CONCEPT "SOCIAL FUNCTION" AND ITS USE
IN AN EMPIRICAL INVESTIGATION

Scientific litterature (e.g. in the behavioural sciences)
uses concepts embedded in theories. Some concepts are the
common property of many scientists. They are particularly
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useful to scientists in their capacity to communicate and
reflect essential scientific ideas of the investigator
(and his age). "Social function" is one example. However,
"social function" and other important concepts tend to be
vague and lack clarity. This makes them difficult to
handle in research. A hierarchical analysis of the con
cept "social function" was undertaken in order to increase
the clarity of this concept and to improve the possibili
ties to use it as a basis for an empirical investigation.

A study of relevant litterature about "social function"
was carried through. Statements from various authors were
compared and transformed into a hierarchy of concepts
(Figure 2).

These concepts made the theoretical base for an empi
rical investigation of a group of personnel in building
comapnies, called "wage-engineers". Each concept in the
hierarchy was transformed to questions, which reflected the
meaning of the concept.

The answers to these questions showed e.g. that the
components of the structure were: work-groups at building
sites, labour-unions, building enterprises, employer
associations and the wage-engineers as a homogeneous and
coherent group.

The relevant relations of the structure were made up
by: negotiations, measurements of work performed, inter
pretations of bargains, surveillance of the workers and
the recruitment of the workers.

The analysis of the concepts subsumed under the con
cept "function" was carried out similarily.

The experience gained from this attempt to research
was that an hierarchical analysis of concepts was indeed
a practical base for an empirical investigation. The re
sults promoted understanding of the total situation of the
wage-engineers.

The theoretical results implied interesting dissimila
rities with reference to Merton"s well-known paradigm of
social function.

A MODEL OF ORGANIZATIONAL PROCESSES

The hierarchical analysis which constitutes the second
case study aims to make a model of an organization as it
functions in its environment. The model implies a mapping
of important processes in the organization. The analysis
of concepts is based on a theory manifested in three series
of assumptions.

The first series deals with a nature of organizations
and their environments. Mainly, it shows the organization
as a group of individuals who cooperate to attain some
common goals, using resources and producing goods, services
et sim.
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The second ser.i.es ot: assumptions deals with the pro
cesses going on in the organization as it functions in
its environment. It shows how the organization receives
an input of raw-materials, information etc. in proportion
to its output of products and services, how it attempts
to influence its environment, how it searches its environ
ment for information, raw-materials etc. The third series
of assumptions points at some definite processes in the
organization, necessary to coordinate the members of the
organization, to produce, to handle capital, personnel
and other resources, to plan and to fit the organization
into its environment.

In this case the purpose of a hierarchical analysis
of concepts is to explain, develop and specify the theory
behind these assumptions (see Figure 2:14, p. 27). The
result of the hierarchical analysis of the concept "organi
zational processes" is shown in Figure 3.

The model of an organization as it emerges from the
hierarchy in Figure 3 was tested in empirical investiga
tions of two organizations. One concerned three small
economic departments in a public agency. It was found that
such processes as are described by the model exist in the
investigated organizations and were important to the func
tioning of the organizations.

The model should be regarded as general. Consequently,
it could be useful for many purposes. Actually, one of the
reasons for the construction of the model was the need for
a method of evaluation of the effectiveness in public agen
cies. In this case, the model served as a base for indica
tors of effectiveness etc.

BEHAVIOURAL SEQUENCES

The third case study deals with the complexity of behavioural
sequences (see Figure l, p.129).Three concepts were contrived
to explain this complexity. The first concept "demarcation"
attempts to explain why some behaviours fall inside the se
quence while others falloutside. The second concept is
named "coherence" and attempts to explain why the various
behaviours in the sequence stick together. The third con
cept "succession" attempts to explain why a certain beha
viour in a sequence is followed by another.

Each concept serves as a label on a set of theories
(Figure 4). "Demarcation" implies that a sequence is per
ceived as a whole. A possible explanation is given by psy
chological studies of perception. These studies indicate that
a series of behavioural steps may be perceived as sequence~

because the first steps in the sequence are accompanied
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by feelings of stress and the last steps are accompanied
by relaxation. Another reason is that the sequence is
preceded and followed by an interval. Also a sequence is
perceived, because it is characterized by a recognized
pattern or its behavioural steps have some factor in
common.

The perception of a set of behaviours as a whole in
the form of a sequence is supposed to serve important
functions. Complicated behavioural patterns can be sim
plified and thus possible to handle.

"Coherence" attempts to explain how and why the various
behaviours/steps in a sequence are coordinated. Such a co
ordination may be assumed to depend on' the goals of an in
dividual. However, it has been a tradition among empiri
cally dedicated researchers to avoid teleological explana
tions. Other theories were found relevant for the concept
"coherens". On a basic plane, th~re are theories of
homeostasis or-equilibrium. According to these theories,
a behavioural sequence could be initiated by a disturbance
of the equilibrium which normally characterizes a body.
Theories of motivation hypothesize that behavioural sequen
ces are initiated by needs or drives and are completed bv
the satisfaction of these. stimulus-Response theories
describe the behaviour as a coordinated sequence of reac
tions upon a change in an individual or his environment.
A more sophisticated theoretical explanation is accomplished
by "expectation theories". An expectation is a kind of
preparation and readiness. "The behavioural evidence of
expectation is the orientative-instrumental-selective
terminative sequence of responses exhibited by an organism
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toward a stimulus situation." (Stogdill, 1963, p. 33.)
Expectation theory was found useful in the interpretation
of a number of empirically investigated behavioural se
quences.

The third concept, "succession", means that a beha
viour in a sequence, characterized by a certain factor,
is followed by a second step which is also characterized
by a certain factor.

An effort to explain "succession" in a model is illus
trated by Figure 7:9 (p. 113). It shows an individual and
his environment as the most important components in a be
havioural system. Activities in this system induce changes,
called behaviour. This behaviour exerts influence on the
behavioural system at a new point in space/time. Mean
while, the behavioural system undergoes changes too. By
stressing various aspects (e.g. see figures 7:10 - 7:12),
this simple model makes it possible to interpret successive
behaviour according to different frames of references, e.g.
feed-back theories.

AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF SUCCESSION IN BEHAVIOURAL
SEQUENCES

How is it possible to observe succession in behavioural
sequences? In the first place, an assumption about how
succession is manifested in behaviour is necessary: a se
quence (sekvi) is characterized by succession if at least
one behavioural step with definite properties (Sa/Ea) is
followed by another behavioural step with definite proper
ties (Sb/Eb) and if this sequence is observed in a number
which is big enough to permit generalizations (see Formulas
8.1 and 8.2, p. 116).

The attempt to observe succession met several problems.
First, concepts had to be found which were relevant as pro
perties of behaviour in a business company. Mainly, this
was accomplished by surveying a number of books. Second
these concepts were 6rdered in hierarchies (Figure 5 and
Figures 8:1 - 8:5, pp. 119-123) in accordance with "the
researchers dilemma", reported in Chapter 3. As the dis
cussion in this chapter showed, it was necessary to find
those levels where the concepts involved were neither of
small theoretical interest, nor characterized too few
units of analysis. Third, the vast quantities of data
made it necessary to develop the - hierarchical - computer
program mentioned above.

The empirical investigation lasted about 18 months.
Most of the white-collar employees in the company were
interviewed regularly about every important contingency
during this period. They reported on the behaviour
which was caused by the contingencies. Also, their beha
vour was observed at randomly chosen intervals.
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What information was produced by this investigation?
One behavioural sequence is reviewed here as an illustra
tive example. It was chosen by random. It is composed by
two steps, both characterized by the same type of communi
cation b~haviour. The people whose behaviour is described
by the sequence,receive information in both steps (Figure 6).

-------------
f Sequre~n"_'c::.::e"'____,__-_..,

St~/

receives ~
information

L _

Figure 6.

St:1

receives
information

Such a sequence does not belong to the most common be
haviour in a business company. The investigation showed
that the sequence represented only 1.5 % of the total num
ber of observations.

The properties of the sequence are described at various
levels in accordance with the hierarchical levels (Figures
8:1 - 8:5, pp. 119-123). At the highest level (A-level)
100 % of the sequences are characterized by "work". 7.4 %
involve leadership and 13 % concern decision-making.
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At B-level "work" is divided in various functions. It
is shown that the sequence mostly has to do with "adminis
trative work" and "economy" (15 %). It is interesting to
note that supervisory work is represented by a camparative
ly small percentage (11.1 % versus 28.6 % in the total ma
terial).

At C-level the functions of work are further divided
into various kinds of work performed. One third of "admi
nistrative work" deals with planning and organization, com
pared with 6.6 % of the total.

At D-level only communication behaviour is registered.
It is shown that the sequence mostly occurs in formal meet
ings with more than three participants.

It should be noticed that the information about the
sequence, which is described above, is not complete. Also,
this sequence is but one of many which could be analyzed in
the available empirical material.
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BILAGA 1
RESULTAT FRÅN EN STUDIE AV
BETEENDEN MED HJÄLP AV HIERARKISK
ANALYS

Bifogade sammanställning är resultatet aven undersökning
av beteenden i ett byggföretag, bearbetad med CHD-program
met (se kapitel 4).

Olika beteenden redovisas i grupper och på olika
hierarkiska nivåer. Av tabell B 1:1 framgår t ex - föga sen
sationellt - att arbete karakteriserar 100 procent av de
studerade beteenden. Kommunikation karakteriserar 78 pro
cent av beteendena. Procenttalen för ledarskap och be
slutsfattande blir därefter betydligt blygsammare, 19 res
pektive 13,7 procent. De sistnamnda siffrorna bör sanno
likt tolkas försiktigt med avseende på deras representati
vitet. De observerade personerna var sannolikt återhåll
samma med beteenden av detta slag i närvaro av observatörer.

på B-nivån där således egenskaperna specificerats ett
steg, visar det sig att procenttalen reduceras ganska
snabbt. om arbete (100 procent) specificeras på olika funk
tioner, blir den vanligaste arbetsfunktionen administrativt
arbete (29 procent). Denna siffra kan jämföras med ekono
miarbete (17,3 procent), inköps- och förrådsarbete (11,1
procent), konstruktionsarbete (6,9 procent) och kalkylar
bete (4,2 procent). Det finns också en siffra för arbete
på en byggarbetsplats (28,6 procent)

om ledarbeteende specificeras till nästa nivå och så
ledes gäller ledarbeteende i förhållande till företagets
formella organisation, visar det sig att den överväldigan
de delen (673 fall eller 95 procent) försiggår enligt or
ganisationsplanen. Huvuddelen av dessa beteenden (50,3
procent på C-nivån gällde ledarbeteende som förekom under
direkt kontakt mellan ledare och den ledda personen. 35,6
procent av ledarbeteendena innefattade föreberedelser och
initiativ till kontakt. Ledarbeteenden som innebar kont
roll utgjorde 13,2 procent.

Beslutsbeteende kunde observeras förekomma i 483 fall.
Av detta beteende utgjordes - enligt fördelningen på C
nivån - 30,2 procent av fallen av beslutsfattande som ut
fördes tillsammans med någon annan person. I 27,6 procent
av fallen kunde den observerade personen iakttas delge
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någon annan ett beslut. I 14,9 procent av fallen informe
rades observationspersonen om en annans beslut.

Kommunikation observerades i 2 867 fall. Några iakt
tagelser av intresse: i 86,1 procent (2 346) av fallen om
fattade kommunikationen endast två personer. Procenttalen
sjunker därefter snabbt för kommunikation mellan fler per
soner än två. Kommunikation mellan sju personer kunde så
ledes observeras i endast 0,2 procent av fallen.

Det kan vidare vara av intresse att notera att försök
till kommunikation utan att den sökta personen kunde nås
förekom i 13 procent av fallen, att ungefär halva antalet
kommunikationer innebar telefonsamtal och att mindre än
hälften av kommunikationerna ägde rum inom företaget. Den
analys av beteendesekvenser som följer kommer att ytterli
gare belysa kommunikationsbeteenden.

Observationerna redovisas i grupper (klasser) och på
olika nivåer (i princip) i enlighet med begreppshierarki
erna enligt figurerna 8:1 - 8:5 i kapitel 8. De procent
tal som förekommer anger dels förekomsten av varje obser
verat begrepp i förhållande till det totala antalet obser
vationer (percentage of total), dels i förhållande till
närmast överordnade begrepp (percentage of masterclass).
Alla grupper av observationer, vars antal understiger 10
procent av det totala antalet observationer, har avskurits
för vidare bearbetning. ("No" har i dessa fall placerats
under rubriken "Subclasses created".)

Tabell B 1: 1.

A-LEVEL CLASSES AND DISTRIBUTIO~

A-Level Classname No. of Percentage Subelasses
members of total created

1. Arbetsuppgift 3 638 100 Yes
2. Ledarbeteende 724 19.9 Yes
3. Beslutsbeteende 498 13.7 Yes
5. Konnnunikation 2 867 78.8 Yes

B-LEVEL CLASSES AND DISTRIBUTION

B-Level Classname No. of Percentage Percentage of Subelasses
members of total Masterelass created

1.11 Arbete pågår v 3 589 98.7 99.0 Yes
obs tillf

2.21 Ledarbeteende pågår 706 19.4 97.5 Yes
3.31 Besl underlag sökes 55 1.5 11.0 No
3.32 Beslut förekonnner 483 13.3 97.0 Yes

(forts)



(forst)

B-Level Classname

5.52 Antal deltagare
5.53 Kommunikationssätt
5.59 Inom eller utom föret
5.51 Företag o personer
5.58 Försök till komm

No. of
members

2 725
2 386
2 312
1 220

212

143

Percentage
of total

74.9
65.6
63.6
33.5
5.8

Percentage of
Masterclass

95.0
83.2
80.6
42.6
7.4

Subclasses
created

Yes
Yes
Yes
Yes
No

C-LEVEL CLASSES AND DISTRIBUTION

Arbete/funktion

l. 11. 02 Ekonomi
1.11.04 Konstruktion
1.11.03 Inköp, förråd
1.11.09 Arbetsplats
1.11.06 Kalkyl
1.11.01 Administration

629
250
404

1 040
153

1 086

17.3
6.9

11.1
28.6
4.2

29.9

17.5
7.0

11.3
29.0
4.3

30.3

Yes
No
Yes
Yes
No
Yes

Ledarbeteende/op:s plats i
organisationen

2.21.01 Ledes enl org plan 593
2.21.04 Ledes utanför org pI 2
2.21.03 Ledes enl org plan 80
2.21.02 Ledes utanför org pI 27

Beslutbeteende har registre
rats av observatören

3.32.04 Gemensamma beslut 146
med andra

3.32.01 Beslutar 119
3.32.02 Delger beslut 131
3.32.05 ÖVerlåter ärende 14

till annan
3.32.03 Informeras om annans 72

beslut

Kommunikation/antal deltagare

16.3
0.1
2.2
0.7

4.0

3.3
3.6
0.4

2.0

84.0
0.3

11.3
3.8

30.2

24.6
27.1
2.9

14.9

Yes
No
No
No

No

No
No
No

No

5.52.02 2 deltagare
5.52.06 6 deltagare
5.52.03 3 deltagare
5.52.05 Etc
5.52.04
5.52.99
5.52.07
5.52.01
5.52.98

2 346
15

155
47
71
35

5
1

47

64.5
0.4
4.3
1.3
2.0
1.0
0.1
0.0
1.3

86.1
0.6
5.7
1.7
2.6
1.3
0.2
0.0
1.7

Yes
No
No
No
No
No
No
No
No

Kommunikation/kommunikationssätt

5.53.62 Erhåller skrift inf 147
5.53.53 Lyssnar 720
5.53.12 Ger instruktioner 587
5.53.63 Utbyter skrift inf 164
(forts)

4.0
19.8
16.1
4.5

6.2
30.2
24.6

6.9

No
Yes
Yes
No
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(forts)

C-Level Classname No. of Percentage Percentage of Subelasses
members of total Masterelass created

5.53.52 Talar i telefon 553 15.2 23.2 Yes
5.53.13 Tar emot inform 571 15.7 23.9 Yes
5.53.15 Ger did 31 0.9 1.3 No
5.53.10 Jämför, kontrollerar 12 0.3 0.5 No
5.53.07 Inspekterar 19 0.5 0.8 No
5.53.11 överlämnar 28 0.8 1.2 No
5.53.16 Tittar på ritningar 20 0.5 0.8 No
5.53.06 Räknar 3 0.1 0.1 No
5.53.03 Samtalar, diskuterar 56 1.5 2.3 No
5.53.01 Talar 10 0.3 0.4 No
5.53.55 Avläser 16 0.4 0.7 No

Kommunikation/inom eller utom
företaget

5.59.02 Komm utom företaget l 150 31.6 49.7 Yes
5.59.01 Komm inom företaget l 285 35.3 55.6 Yes

Kommunikation/företag

5.51.11 531 14.6 43.5 Yes
5.51.52 55 1.5 4.5 No
5.51.55 94 2.6 7.7 No
5.51.23 6 0.2 0.5 No
5.51.50 45 1.2 3.7 No
5.51. 21 4 0.1 0.3 No
5.51.51 27 0.7 2.2 No
5.51.54 36 1.0 3.0 No
5.51.30 80 2.2 6.6 No
5.51.43 23 0.6 1.9 No
5.51. 34 l 0.0 0.1 No
5.51.01 307 8.4 25.2 No
5.51.10 4 0.1 0.3 No
5.51.94 38 1.0 3.1 No
5.51.90 Namnuppgifter 32 0.9 2.6 No
5.51.25 13 0.4 1.1 No
5.51.75 6 0.2 0.5 No
5.51. 70 9 0.2 0.7 No
5.51.46 2 0.1 0.2 No
5.51.96 2 0.1 0.2 No
5.51. 44 l 0.0 0.1 No
5.51.53 l 0.0 0.1 No
5.51.05 31 0.9 2.5 No
5.51. 04 l 0.0 0.1 No
5.51.03 2 0.1 0.2 No
5.51. 02 4 0.1 0.3 No
5.51.00 l 0.0 0.1 No
(forts)
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(forts)

D-LEVEL CLASSES AND DISTRIBUTION

D-Leve1 C1assname No. of Percentage Percentage of Subclasses
members of total Masterc1ass created

Arbete/ekonomifunktionen

1.11.02.34 Debiteringskontr 36
1.11.02.05 Kvalitetsfrågor Il
1.11.02.11 Mätn lönefrågor 20
1.11.02.10 Säkerhet, hälsa 14
1.11.02.12 Personalfrågor 31
1.11.02.08 Anskaffning och 92
1.11.02.22 Avgång av pers 282
1.11.02.36 Hyresgäster 92
1.11.02.27 Avlöningar 37
1.11.02.18 Beställare l
1.11.02.01 Planering 3
1.11.02.09 Introduktion, upp- 4

1ärning
1.11.02.26 Inköp 2
1.11.02.15 Personligt 3
1.11.02.28 Studier i samband 1

med arbete

Arbete/inköp, förråd

1.11.03.02 Beställningar 131
1.11.03.06 Anskaffning, un- 37

derhåll av utrust
1.11.03.30 Mottagande av lev 9
1.11.03.26 Inköp 174
1.11.03.05 Kvalitetsfrågor Il
1.11.03.16 Visning av 1ägenh l
1.11.03.32 Samarbete med un- 20

derlev o underentr
1.11.03.34 Debiteringskontr 10
1.11.03.22 Ekonomi, administr 3
1.11.03.08 Anskaff etc av pers l
1.11.03.15 Personligt 5
1.11.03.28 Studier l
1.11.03.03 Förde1n av arbete l

Arbete/arbetsplats

1.11.09.23 Ritning 46
1.11.09.01 Plan org av arbete 177
1.11.09.11 Mätnings-, lönefr" 85
1.11.09.06 Anskaffn o underh 58

av tekn utrustning
1.11.09.08 Anskaffn av pers 73
1.11.09.03 Förde1n av arb 80
1.11.09.04 ÖVervakn, rond 172
1.11.09.16 Visning av bygget 6
1.11.09.02 Materia1anskaffn 50
1.11.09.19 Samarbete m kontr 7
1.11.09.21 Konstruktion 30
l. Il. 09.30 Mottagande av lev 86
(forts)

1.0
0.3
0.5
0.4
0.9
2.5
7.8
2.5
1.0
0.0
0.1
0.1

0.1
0.1
0.0

3.6
1.0

0.2
4.8
0.3
0.0
0.5

0.3
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0

1.3
4.9
2.3
1.6

2.0
2.2
4.7
0.2
1.4
0.2
0.8
2.4

5.7
1.7
3.2
2.2
4.9

14.6
44.8
14.6
5.9
0.2
0.5
0.6

0.3
0.5
0.2

32.4
9.2

2.2
43.1

2.7
0.2
5.0

2.5
0.7
0.2
1.2
0.2
0.2

4.4
17.0
8.2
5.6

7.0
7.7

16.5
0.6
4.8
0.7
2.9
8.3

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No

No
No

No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No

No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No
No
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D-Leve1 C1assname No. of
members

146

Percentage
of Total

Percentage of
Masterelass

Subelasses
created

1.11.09.32 Leverantörer, 16
underentrepren

1.11.09.12 Personalfrågor 16
1.11.09.05 Kval frågor 33
1.11.09.20 Tekniska prob1 30
1.11.09.33 Samarb m konsult 24
1.11.09.24 Myndigheter 1
1.11.09.14 Deltagande i

understödsarbete 13
1.11.09.36 Hyresgäster 8
1.11.09.18 Beställare 1
1.11.09.22 Ekonomiadministr 1
1.11.09.13 Förflyttning 15
1.11.09.10 Säkerhet, hälsa 4
1.11.09.15 Personal 5
1.11.09.09 Introduktion, upp- 1

1ärning

Arbete/administration

1.11.01.01 Planering, org 241
1.11.01.24 Myndigheter 24
1.11.01.21 Konstruktion 68
1.11.01.10 Säkerhet, hälsa 3
1.11.01.32 Leverantörer, 143

underentrepren
1.11.01.30' Mottagning av lev 32
1.11.01.04 ÖVervakning 28
1.11.01.05 Kvalitetsfrågor 52
1.11.01.03 Förde1n av arbete 6
1.11.01.08 Anskaffn av pers 43
1.11.01.16 Visning av bygget 13
1.11.01.18 Beställningar 21
1.11.01.11 Mätnings- o 1önefr 10
1.11.01.25 Kalkylarbete 44
1.11.01.23 Ritning 73
1.11.01.33 Konsult 24
1.11.01.20 Tekniska problem 25
1.11.01.02 Plan material 70
1.11.01.22 Ekonomisk admin 115
1.11.01.12 Personalfrågor 15
1.11.01.26 Inköp 16
1.11.01.19 Kontrollant 2
1.11.01.09 Introduktion, upp- 1

1ärning
1.11.01.06 Anskaffn o underh 3

av tekn utrustning
1.11.01.15 Personligt 4
1.11.01.36 Hyresgäster 5
1.11.01.34 Deb kontroll 2
1.11.01.13 Förflyttning 1
1.11.01.29 Förbered för arb 1
1.11.01.17 Utsättning, avvägn 1

(forts)

0.4

0.4
0.9
0.8
0.7
0.0

0.4
0.2
0.0
0.0
0.4
0.1
0.1
0.0

6.6
0.7
1.9
0.1
3.9

0.9
0.8
1.4
0.2
1.2
0.4
0.6
0.3
1.2
2.0
0.7
0.7
1.9
3.2
0.4
0.4
0.1
0.0

0.1

0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0

1.5

1.5
3.2
2.9
2.3
0.1

1.2
0.8
0.1
0.1
1.4
0.4
0.5
0.1

22.2
2.2
6.3
0.3

13.2

2.9
2.6
4.8
0.6
4.0
1.2
1.9
0.9
4.1
6.7
2.2
2.3
6.4

10.6
1.4
1.5
0.2
0.1

0.3

0.4
0.5
0.2
0.1
0.1
0.1

No

No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No

No
No
No
No
No
No
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(forts)

D-Level C1assname No. of Percentage Percentage of Subelasses
members of Total Masterelass created

Ledarbeteende/op leder
en1 organisationsplanen

2.21.01.20 Tar kontakt 115 3.2 19.4 No
2.21.01.30 Beteende vid kont 298 8.2 50.3 No
2.21.01.50 Kontrollerar 78 2.1 13.2 No
2.21.01.10 Förbereder 96 2.6 16.2 No
2.21.01.60 Följer upp 3 0.1 0.5 No

Kommunikation/2 de1tagare/
kommunikationsformer

5.52.02.91 Telefonsamtal l Dl 31.1 48.2 Yes
5.52.02.14 Ej overensk besök 80 2.2 3.4 No
5.52.02.21 Brev 195 5.4 8.3 No
5.52.02.90 Muntliga samtal 739 20.3 31.5 Yes
5.52.02.24 Order offert 10 0.3 0.4 No
5.52.02.23 Faktura mätn lista 27 0.7 1.2 No
5.52.02.12 ÖVerensk besök 21 0.6 0.9 No
5.52.02.25 Juridisk hand1 8 0.2 0.3 No
5.52.02.11 Form sammantr 26 0.7 1.1 No

Kommunikation/kommunikations-
sätt/lyssnar i telefon

5.53.53.01 Information 472 13.0 65.6 Yes
5.53.53.03 Får besked 317 8.7 44.0 No
5.53.53.02 Får order 38 1.0 5.3 No

Kommunikation/kommunikations-
sätt/talar i telefon

5.53.52.03 Ger besked 209 5.7 37.8 No
5.53.52.01 Ger information 314 8.6 56.8 No
5.53.52.02 Ger order 153 4.2 27.7 No

Kommunikation/kommunikations-
sätt/ tar emot information

5.53.13.01 Får information 347 9.5 60.8 No
5.53.13.03 Får besked 293 8.1 51.3 No
5.53.13.02 Får order 41 1.1 7.2 No

Kommunikation/kommunikations-
sätt/op ger instruktioner

5.53.12.01 Ger information 348 9.6 59.3 No
5.53.12.02 Ger order 110 3.0 18.7 No
5.53.12.03 Ger besked 290 8.0 49.4 No

Kommunikation/kommunikation med
personer utanför företaget

5.59.02.05} 13 0.4 1.1 No
5.59.02.13 namnuppgifter 16 0.4 1.4 No
5.59.02.10 234 6.4 20.3 No

(forts)
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(forts)

D-Leve1 C1assnllllle No. of Percentage Percentage of Subclasses
members of Total Masterc1ass created

5.59.02.09 84 2.3 7.3 No
5.59.02.08 47 1.3 4.1 No
5.59.02.12 23 0.6 2.0 No
5.59.02.01 151 4.2 13.1 No
5.59.02.06 77 2.1 6.7 No
5.59.02.60 2 0.1 0.2 No
5.59.02.16 24 0.7 2.1 No
5.59.02.18 37 1.0 3.2 No
5.59.02.26 50 1.4 4.3 No
5.59.02.14 30 0.8 2.6 No
5.59.02.22 93 2.6 8.1 No
5.59.02.35 nlllllnuppgifter 2 0.1 0.2 No
5.59.02.04 3 0.1 0.3 No
5.59.02.15 33 0.9 2.9 No
5.59.02.24 8 0.2 0.7 No
5.59.02.00 5 0.1 0.4 No
5.59.02.02 44 1.2 3.8 No
5.59.02.19 21 0.6 1.8 No
5.59.02.03 21 0.6 1.8 No
5.59.02.11 151 4.2 13.1 No
5.59.02.20 37 1.0 3.2 No
5.59.02.23 6 0.2 0.5 No
5.59.02.92 1 0.0 0.1 No
5.59.02.07 2 0.1 0.2 No
5.59.02.21 2 0.1 0.2 No
5.59.02.17 1 0.0 0.1 No

Kommunikation/kommunikation
med personer inom företaget

5.59.01.05 Acass 226 6.2 17.6 No
5.59.01.04 Arbetschef 248 6.8 19.3 No
5.59.01.03 Senior arbetschef 133 3.7 10.4 No
5.59.01.06 Platschef 256 7.0 19.9 No
5.59.01.07 Bitr platschef 62 1.7 4.8 No
5.59.01.13 Inköpsavd 47 1.3 3.7 No
5.59.01.11 Materialvård 51 1.4 4.0 No
5.59.01.10 Löneingenjörer 49 1.3 3.8 No
5.59.01.18 Lagbas arbetande 118 3.2 9.2 No
5.59.01.14 Kameralavdelningen 9 0.2 0.7 No
5.59.01.17 Förva1tningsavde1n 5 0.1 0.4 No
5.59.01.01 VD 76 2.1 5.9 No
5.59.01.09 Konstruktionsavd 59 1.6 4.6 No
5.59.01.00 35 1.0 2.7 No
5.59.01.12 Ekonomiavdelning 28 0.8 2.2 No
5.59.01.15 Filialkontor 17 0.5 1.3 No
5.59.01.08 Kalkylavdelning 9 0.2 0.7 No
5.59.01.02 Styrelse 7 0.2 0.5 No
5.59.01.16 Dotterbolag 13 0.4 1.0 No
5.59.01.19 Maskinchef 10 0.3 0.8 No
5.59.01.42 1 0.0 0.1 No
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